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Smolej
Dolgoletni gorski
reševalec in predsednik
radovljiških gorskih
reševalcev je sodeloval
že v več kot tisoč
reševalnih akcijah.

Na mestu stavbe, ki je bila
zgrajena kot Sokolski dom,
bo zasebni investitor
zgradil nov stanovanjskoposlovni objekt.
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Jubilej Kovaškega muzeja
Na prvo julijsko soboto, ko v kraju prirejajo tradicionalni Kovaški šmaren, so v Kropi z odprtjem nove
razstave z naslovom Muzejski predmeti pripovedujejo zaznamovali sedemdesetletnico delovanja
Kovaškega muzeja.
Marjana Ahačič
V Kropi so se že zelo zgodaj
zavedali pomena tehniške in
kulturne dediščine kraja.
Zbiranje predmetov za mu
zej kroparske zgodovine se
je začelo že pred drugo sve
tovno vojno, pojasnjujejo v
muzeju, ki od začetka šest
desetih let deluje v okviru
Muzejev radovljiške občine.
Slovesno so ga odprli leta
1962, prva razstavna zbirka

pa je obsegala dva razstavna
prostora v Klinarjevi hiši,
kjer je muzej še zdaj.
Občina Radovljica je pred
kratkim začela težko priča
kovano obnovo Klinarjeve
hiše. Za dobrega četrt mili
jona evrov vredno rekon
strukcijo strehe, mansar
dnih
prostorov
ter
severovzhodnega dela prve
ga in drugega nadstropja je
od ministrstva za kulturo
prejela 65 tisoč evrov.

Celovita obnova Klinarjeve
hiše, za katero je občina že
pridobila gradbeno dovolje
nje, pa se bo nadaljevala v
prihodnjih letih, pojasnjuje
jo na občinski upravi. V tem
okviru so predvidene še ob
nova fasade, umestitev dvi
gala in kotlovnice ter zuna
nja ureditev in posodobitev
razstave Kovaškega muzeja,
za kar bo treba zagotoviti
približno 1,8 milijona evrov.
Občina je obnovo prijavila

na zadnji javni razpis minis
trstva za kulturo za sofinan
ciranje projektov trajnostne
obnove in oživljanja kultur
nih spomenikov v lasti občin
ter vključevanje kulturnih
doživetij v slovenski turizem
iz sredstev za izvajanje naci
onalnega Načrta za okreva
nje in odpornost.
Daljši pogovor s kustosinjo
Kovaškega muzeja Sašo
Florjančič je objavljen na
strani 18.

Občinski praznik
Ob občinskem prazniku tudi letos pester
program prireditev, osrednja slovesnost pa bo
1. avgusta v Grajskem parku.
Marjana Ahačič
Slovesnost ob občinskem
prazniku 5. avgustu bo v po
nedeljek, 1. avgusta, ob 18.30
v Grajskem parku v Radov
ljici; če bo deževalo, pa v
Linhartovi dvorani.
Osrednja pozornost bo na
menjena občinskim nagra
jencem: Evi Pogačar, ki bo
za aktivno članstvo v Gorski

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v
ponedeljek, 1. avgusta, ob 18.30 v Grajskem
parku v Radovljici.

Foto: Nik Bertoncelj

reševalni službi, Civilni za
ščiti in Rdečem križu prejela
veliko plaketo Občine
Radovljica, Boženi Kolman
Finžgar, Jeleni Horvat in
Iris Breganski, ki bodo pre
jele plakete Občine Radovlji
ca, in ostalim izjemnim po
sameznikom in združenjem,
ki jim bo župan podelil pe
čate in medalje Občine Ra
dovljica. Kulturni spored
bodo tudi letos oblikovali
udeleženci poletne operne
akademije maestra Georga
Pehlivaniana.
Spominsko srečanje, ki ga
ob 81. obletnici ustanovitve
Cankarjevega bataljona tra
dicionalno organizira Zdru
ženje borcev za vrednote
NOB, bo v soboto, 6. avgu
sta, ob 11. uri pri Partizan
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Seja občinskega sveta

Gasilci iz Begunj
so praznovali

Praznik krajevne
skupnosti Lesce

Močvirska trstnica

Prostovoljno gasilsko druš
tvo Begunje je s pestrim pro
gramom prireditev zazna
movalo 140-letnico delova
nja.

Praznično ves mesec, na
osrednji slovesnosti so po
delili priznanja zaslužnima
krajanoma.
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V petek, 5. avgusta, bo ob
18.30 slavnostno odprtje 40.
Festivala Radovljica 2022,
ob 19. uri pa bo v Radovljiški
graščini odprta spominska
soba skladatelja Uroša Kre
ka, častnega občana občine
Radovljica in velikega pod
pornika Festivala Radovljica.
V Grajskem parku bo slove
snosti ob občinskem prazni
ku v ponedeljek, 1. avgusta,
ob 20. uri sledila Opera za
ljudi s koncertno izvedbo
opere Carmen, v torek, 2. av
gusta, ob 20. uri lahko obi
ščete koncert Klemena Sla
konje & Small banda »Ni da
ni«. V sredo, 3. avgusta, ob
21. uri pa bo v poletnem
kinu v Grajskem parku na
ogled dokumentarni film
Ena za reko: Zgodba Save.

OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica
čestitam za občinski praznik 5. avgust
in vas vabim na praznične prireditve.

Skrb za krhko ptico, ki se
vsako leto iz Afrike vrača
prav k nam
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Svetniki so potrdili prostor
ski dokument, ki postavlja
temelje za prihodnji razvoj
Begunj.

skem domu na Vodiški pla
nini.
V prazničnih dneh se bodo
tudi letos v Radovljici zvrsti
le številne tradicionalne pri
reditve: Srečanje mest na
Venerini poti s srednjeveško
tržnico obrtnikov in rokodel
cev iz vse Slovenije na Lin
hartovem trgu v Radovljici
bo v nedeljo, 31. julija, od 10.
do 19. ure.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Občinske novice
Spominski pohod
na Triglav

Ob dnevu državnosti

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in
Odbor veteranskih organizacij Zveze veteranov
vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih
društev Sever in Zveze slovenskih častnikov sta v
začetku julija organizirala tradicionalni spominski
pohod veteranskih organizacij na Triglav.

Pri Lipi samostojnosti v Radovljici je bila na predvečer praznika tudi letos občinska slovesnost ob
dnevu državnosti, ki se je nadaljevala s tradicionalno tekaško prireditvijo in večernim koncertom v
Grajskem parku.

Maša Likosar
S pohodom, ki je po dveh letih omejitev ponovno potekal v polnem obsegu, so zaznamovali spomin na
partizanske patrulje, ki so se
v boju za svobodo povzpele
na vrh Triglava v letu 1944 –
zadnja patrulja je oktobra
1944 izobesila tudi slovensko zastavo kot simbol slovenstva – ter v spomin na
skupino gornikov, ki je pred
razglasitvijo samostojnosti
Republike Slovenije leta
1991 na vrhu Triglava razvila slovensko trobojnico. Na
pohod se je letos prijavilo
okoli 450 udeležencev, od
tega jih je približno 250
osvojilo vrh Triglava.
Spominski pohod je bil letos
že 36. zaporedni, nanj pa se
je letos prijavilo 450 udeležencev. Tradicionalno so ga
sklenili s prireditvijo na Rudnem polju, kjer je zbrane

nagovoril prvi predsednik
samostojne Slovenije Milan
Kučan. V govoru je med drugim pohvalil enotnost slovenske politike v obsodbi dejanja ruskega predsednika
Putina in podpori Ukrajincev. »Treba je z vsemi sredstvi najprej doseči, da utihne
govorica orožja in da jo po
mesecih uničevanja vendarle zamenjata razum in odgovornost za človeška življenja,« je poudaril in dodal, da
je treba rešitve za mir iskati
s pogovori in dogovorom.
Spomnil je tudi na odločen
odpor proti agresiji JLA, v
katerem so sodelovali tudi
člani veteranskih organizacij. »Bili smo realisti, zahtevali smo, kar se je zdelo nemogoče. Ostanimo torej
realisti tudi zdaj. Ne dovolimo, da bi se navadili na vojno, da vojna postane del našega življenja,« je ob koncu
pozval.

Zaključne slovesnosti na Pokljuki se je udeležila tudi Vlasta
Vidic, ki se je leta 1944 povzpela na Triglav kot pripadnica
partizanske patrulje (na fotografiji prva levo, ob njej je
slavnostni govornik Milan Kučan). / Foto: Tina Dokl

Spominsko srečanje na Vodiški planini
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Radovljica v soboto, 6. avgusta, ob 11. uri v počastitev spomina na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na
Vodiški planini organizira tradicionalno spominsko srečanje
pri Partizanskem domu na Vodiški planini na Jelovici. Slavnostni govornik bo Jakob Demšar, predsednik krajevne organizacije ZB Radovljica - Lesce. Na prireditev bo organiziran avtobusni prevoz iz Krnice, od koder je odhod ob 8. uri,
ob 8.30 pa iz Radovljice.
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Marjana Ahačič
Slovesnost se je začela s prihodom praporov Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo
Gorenjska, Območnega
združenja Zgornja Gorenjska in Območnega združenja Zveze policijskih veteranskih društev Sever.
Zbrane je nagovoril in jim
ob prazniku čestital župan
Ciril Globočnik. »Za dan državnosti, praznik nas vseh,
vam čestitam z željo, da bi
se razumeli in delovali v dobro vseh, ki živimo v naši
občini in Sloveniji,« je poudaril župan.
V svojem nagovoru na slovesnosti je spomnil, da v Radovljici dan državnosti tradicionalno povezujemo s
kulturo in športom. Več kot
dve desetletji ga namreč že
spremlja tek, ki ga je v letih
2001–2008 po ulicah Radovljice organiziral Gorniški
klub Karavanke, nato Atletski klub Radovljica, v letu
2012, ob 50-letnici delovanja, pa ga je kot Radol'ško
10ko prevzela Športna zveza
Radovljica, Bled, Bohinj,
Gorje.
Župan je čestital tudi vsem
veteranom ob 25-letnici Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Ob tem je

V kulturnem sporedu slovesnosti, ki se je je udeležil tudi poslanec državnega sveta
Bogomir Vnučec, so nastopili Pihalni orkester Lesce, vokalistka Flora Ema Lotrič in
dramski igralec Jernej Gašperin,
poudaril, da združenje krepi
spoštovanje vrednot naše države, katere nastanek so

orkester Lesce, vokalistka
Flora Ema Lotrič in dramski
igralec Jernej Gašperin, zve-

»Za dan državnosti, praznik nas vseh, vam
čestitam z željo, da bi se razumeli in delovali v
dobro vseh, ki živimo v naši občini in Sloveniji.«
omogočili in jo soustvarili
veterani vojne za Slovenijo.
V kulturnem sporedu slovesnosti so nastopili Pihalni

čer pa je v Grajskem parku
sledil še koncert Skupine
Orlek, ki ga je spremljala ponudba Okusov Radol'ce. V

Grajskem parku so popoldne pripravili tudi program
z delavnicami za otroke.
Ob dnevu državnosti sta bila
na predvečer praznika sicer
še dva glasbena dogodka: v
Baročni dvorani Radovljiške
graščine koncert Moškega
pevskega zbora Triglav Lesce
Bled, v dvorani Kulturnega
doma v Kropi pa koncert
Don Giovanni v okviru IX.
Festivala gledališča – Kropa
2022 – Festum Theatri.

Jubilej veteranske organizacije
S slovesnostjo v Linhartovi dvorani so zaznamovali 25-letnico delovanja Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Slavnostni govornik na prireditvi je bil novinar in
publicist Matej Šurc.
Marjana Ahačič
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska je malo pred
dnevom državnosti pripravilo slovesnost ob 25-letnici
delovanja. Kot je v uvodnem
nagovoru spomnil predsednik Janez Koselj, je bilo
združenje, takrat še pod
imenom Območno združenje Radovljica - Jesenice,
ustanovljeno 22. junija 1997
v tedanjem Republiškem
centru za obrambno usposabljanje v Poljčah. Ob ustanovitvi je štelo dvesto članov,
danes jih je vanj vključenih
več kot 1.300.
V obdobju 25 let so organizirali mnoga srečanja, pripravili številne spominske slovesnosti in izdali knjigo o
osamosvojitvenih aktivnostih na Zgornjem Gorenjskem.
Pred 15 leti so v Radovljici
zgradili veteranski dom, istega leta postavili obeležja v

Slavnostni govornik Matej Šurc / Foto: Tina Dokl
Ratečah, na Korenskem sedlu, Rudnem polju in platoju Karavanke ter s spominskimi
ploščami
zaznamovali tajna skladišča
orožja iz obdobja osamosvajanja Slovenije.
Osrednji govornik na slovesnosti je bil novinar in publicist Matej Šurc. »Oblikovanje samostojne države je
bilo veličastno dejanje, ki

mu ni para v slovenski zgodovini. Z nekaj sreče in ob
ugodnih mednarodnih okoliščinah smo premagali orjaško steno. Škoda, da smo se
potem začeli spotikati ob
majhne kamne na poti,« je
med drugim dejal Šurc in
poudaril, da zaradi uspešnih
pogajanj med osamosvojitveno vojno na Zgornjem
Gorenjskem ni bilo preliva-

nja krvi. »Po mojem mnenju je bila vsaka žrtev odveč.
Mar ni najslajša zmaga dosežena s pogajanji, brez enega samega strela?«
Slovenci dostikrat tarnamo,
da smo majhni, da nas je le
dva milijona in da živimo v
majhni deželi, je še spomnil
Šurc. »Kaj pa, če bi Slovenija s štirimi milijoni rok za
spremembo postala velika?
Velika v svoji odprtosti in
vzajemnem spoštovanju različnih? Velika v solidarnosti
in humanizmu? Če ni bilo
mogoče doseči sprave med
tistimi, ki so se med vojno
streljali, je treba doseči vsaj
pomiritev med mlajšimi rodovi. Spodbujati je treba strpni dialog drugače mislečih.
O naši zgodovini je treba govoriti strokovno, na podlagi
argumentov. To je po mojem mnenju osnovna naloga
sedanje in prihodnjih generacij vojnih veteranov in njihovih združenj,« je misli
sklenil Šurc.
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Občinske novice

S seje občinskega sveta
Občinski svet je na zadnji seji pred poletjem med drugim potrdil podrobni prostorski načrt za
centralno območje Begunj. Glavna sprememba je prestavitev državne ceste, ki pelje iz Poljč, južneje
od sedanje trase.
Marjana Ahačič
Podrobni prostorski načrt za
centralno območje Begunj
opredeljuje središče kraja, ki
ga omejujejo površine Psihiatrične bolnišnice Begunje
oziroma graščinskega kompleksa Katzenstein, potok
Blatnica in travniki nasproti
tovarne Elan.
Glavna prostorska sprememba je prestavitev državne ceste Žirovnica–Tržič, ki
pride iz Poljč neposredno
pred vhod v trgovino, na
novo traso, ki poteka južno
od sedanje. Kot so pojasnili
pripravljavci dokumenta,
bodo na ta način razbremenili del osrednjega območja
Begunj in med drugim omogočili oblikovanje novega
osrednjega trga naselja pred
gostilno Pri Jožovcu. Avtobusno postajališče, ki je zdaj
nasproti gostilne, se bo tako
po načrtih prestavilo južneje, v trikotniku med novo in
sedanjo cesto za Poljče pa se
omogoča ureditev novega,
večjega javnega parkirišča.

Temelj za prostorski
razvoj kraja
Na tako imenovanem Avsenikovem travniku, kjer je
zdaj urejeno makadamsko
parkirišče, je odslej mogoče
postaviti hotel, s tem, da je
arhitekturne rešitve zanj treba pridobiti z izvedbo javnega natečaja, ki omogoča iskanje kvalitetnih rešitev. Novi
podrobni prostorski načrt
omogoča tudi rekonstrukcijo
ali delno dopolnitev objekta
krajevne skupnosti oziroma
gasilskega doma.
»Občinski podrobni prostorski načrt je urbanistični dokument, ki predvsem postavlja temelje za prostorski
razvoj v naslednjem desetle-

Izvajalec, podjetje CBE, d. o.
o., je bil izbran na podlagi
javnega razpisa, gradnja kanalizacije in vodovoda v Kamni Gorici pa se bo začela
že avgusta.

zacijsko omrežje. Na trasah
vseh vodov bodo urejene
tudi ceste oziroma javne površine, meteorna kanalizacija in cestna razsvetljava, so
pojasnili na občinski upravi.
Vrednost pogodbenih del
znaša 1,5 milijona evrov,

Svetniki so na seji potrdili občinski prostorski načrt za središče Begunj, ki bo, kot
poudarjajo pripravljavci dokumenta, osnova za nadaljnji prostorski razvoj kraja.
tju ali dveh. Ni dokument, ki
bi rešil vse prostorske probleme Begunj, je pa eden od
začetnih korakov k temu reševanju,« je ob tem poudaril
arhitekt Maj Juvanec, ki je
vodil pripravljanje dokumenta.

Avtobusno postajo bi
prestavili južneje
»Prostor, ki ga obravnava
dokument, je zahteven. Ima
veliko zgodovinskih plasti,
poti, ki se križajo, hkrati pa
je stisnjen, najbolj pri cerkvi. S tem dokumentom
vendarle poskušamo določati in usmerjati: zgornji del
ob današnjem nogometnem
igrišču ostaja kot pretežno
zelena površina, večje spremembe so predvidene za
osrednji prostor pred Gostilno Avsenik, kjer je trenutno
avtobusno postajališče s krožnim obračališčem in TIC.
Prestavitev avtobusne postaje nekoliko južneje, torej na
sedanji vhod v trgovino, in
parkiranje avtobusov na spodnjem, večjem parkirišču
sta tisto, kar omogoča, da se
prostor sprosti in začne raz-

vijati kot neki središčni prostor,« je še pojasnil.
Največ pozornosti so svetniki posvetili prostorski problematiki, ki sicer ni neposredno vezana na območje
obravnavanega OPPN, se pa
nanj močno navezuje. To so
prizadevanja za umestitev
povezovalnega koridorja
med središčem Begunj in
tamkajšnjo osnovno šolo.
Koridor je v preteklih letih
že bil del Prostorskega reda
Občine Radovljica, pa potem
pred desetletjem iz dokumenta izvzet. Svetniki so
zato ob potrditvi odloka na
predlog Aljoše Škufce sprejeli še dodaten sklep, s katerim so županu predlagali, da
v naslednje spremembe Prostorskega reda Občine Radovljica spet umesti pobudo za
koridor za povezovalno cesto
center Begunj–Poddobrava,
to je od načrtovanega krožišča pri pokopališču do podružnične šole.

Oprema zemljišč za
regijski reševalni center
Sprejet je bil tudi osnutek
odloka, ki določa program

opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za Regijski
reševalni center Radovljica,
umeščenega za Gradnikovo
cesto. S programom so
opredeljeni komunalna
oprema, izračun stroškov
njene izgradnje ter podlage
in podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka.

Število otrok v vrtcih
S soglasjem občinskega sveta bo v naslednjem šolskem
letu v osmih enotah vrtca
skupaj delovalo 43 oddelkov, v katere bo lahko vključenih največ 752 otrok, kar
je dva oddelka in 31 otrok
manj kot ob koncu tega šolskega leta. V enoti Lesce pa
bo naknadno mogoče odpreti oddelek za otroke, ki
bodo med letom dopolnili
minimalni starostni pogoj
za vstop v vrtec.
Občinski svet je izdal tudi
soglasja k sistemizacijam
dodatnih delovnih mest v
vseh štirih osnovnih šolah in
glasbeni šoli.

Občinski svet je na zadnji seji pred poletnimi počitnicami podprl tudi novo strategijo za mlade,
ki velja za obdobje petih let.

Med ključnimi usmeritvami
nove strategije je bistveno
večji obseg izvajanja programov in aktivnosti tudi v drugih krajih občine, ne le v Radovljici.
Področja mladinskega sektorja, strateški cilji in ključni ukrepi se sicer v novi
strategiji bistveno ne spreminjajo, pojasnjujejo na občinski upravi. Med najpomembnejšimi ukrepi tako
ostaja zagotavljanje pogojev
za nadaljnje nemoteno delovanje in razvoj mladinskega dnevnega centra KamRa,

Sredi meseca je župan Ciril Globočnik podpisal
pogodbo za gradnjo kanalizacije in vodovoda v
Kamni Gorici. Več kot milijon in pol evrov vreden
projekt se začenja avgusta, zaključek je
predviden za prihodnjo jesen.
Marjana Ahačič

Nova strategija za mlade
Marjana Ahačič

Podpisana pogodba
za Kamno Gorico

v okviru katerega se bodo
lahko tudi v prihodnje izvajale številne aktivnosti, namenjene mladim.
»Mladinski center zagotavlja mladim različne načine

dih, uveljavlja njihovo mobilnost in mednarodno povezovanje, zagotavlja
informiranost in ustvarja
avtonomni mladinski prostor,« poudarjajo.

V občini Radovljica ima stalno prebivališče več
kot 2.600 mladih med 15. in 29. letom starosti.
Predstavljajo 13,5 odstotka prebivalstva občine.
druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in njihovo neformalno
izobraževanje ter tako prispeva k socialni povezanosti
in družbeni integraciji mla-

V minulih letih je mladinski dnevni center v Radovljici vsebinsko zelo dobro
zaživel, v naslednjem obdobju pa bo za njegovo nemoteno delovanje treba zagoto-

viti primernejše prostore,
problem je tudi pomanjkanje ustreznega kadra, še
ugotavljajo.
Sicer pa je v Radovljici, ki se
ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina, tudi v
prihodnje predvideno financiranje programov in projektov mladinskih organizacij
in drugih nevladnih organizacij, ki delajo z mladimi. To
bodo izvajali v okviru javnih
razpisov, v veljavi pa ostajajo
tudi nekateri drugi ukrepi,
kot so nagrade odličnjakom,
štipendiranje in programi za
mlade, ki jih izvaja Ljudska
univerza Radovljica.

Župan Ciril Globočnik je sredi prejšnjega tedna z
direktorjem izbranega podjetja CBE Sašom Previšićem
podpisal gradbeno pogodbo.
Naložba obsega prvo od
dveh faz izgradnje komunalne infrastrukture v Kamni
Gorici, in sicer izgradnjo
primarnega vodovodnega
omrežja v dolžini 1.366 metrov in slab kilometer dolgega kanalizacijskega omrežja,
ki bo omogočalo priklop 240
populacijskih enot. Primarni vodovod in kanalizacija
naj bi bila po načrtih zgrajena še letos, v prihodnjem
letu pa še črpališče za fekalno kanalizacijo ter sekundarno vodovodno in kanali-

končana bodo do septembra
prihodnje leto. Občina je
projekt prijavila tudi na dva
razpisa ministrstva za okolje za sofinanciranje investicij. Za gradnjo vodovoda je
že prejela odločbo o sofinanciranju v višini 214 tisoč
evrov, odločitve o sofinanciranju gradnje kanalizacije
pa še ni.
Druga faza izgradnje komunalne infrastrukture za preostali del naselja je načrtovana po letu 2023, so še
pojasnili.

Prenovljeni prostori
vrtca v Kamni Gorici
Otroci vrtca v Kamni Gorici dneve preživljajo v
sodobno opremljenih in svetlih prostorih. Ob obeh
prenovljenih igralnicah so tudi nove sanitarije.
Marjana Ahačič
Junija so na priložnostni slovesnosti odprli prenovljene
prostore vrtca v Kamni Gorici. Kot so pojasnili na radovljiški občinski upravi, sta v
vrtcu obnovljeni obe igralnici s sanitarijami ter urejene
še dodatne sanitarije.

Zamenjali so vso napeljavo,
talne obloge, pohištvo, uredili so prezračevanje. Vrednost del in opreme znaša
116 tisoč evrov. V enoto Vrtca Radovljica v Kamni Gorici je v dveh oddelkih vključenih skupaj 29 otrok, ki so
med obnovo obiskovali vrtec
v Lescah.

Tudi Svit, Sergej, Tian in Arnej, ki so na sliki, so veseli
prenovljenih igralnic v vrtcu v Kamni Gorici. / Foto: Primož Pičulin
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Namesto starega Partizana novi
stanovanjsko-poslovni objekt
Zapuščeno in propadajočo stavbo nekdanjega Telovadnega društva Partizan v Radovljici so v začetku julija podrli. Investitor načrtuje, da bo na njenem
mestu že jeseni začel graditi nov stanovanjsko-poslovni objekt.
Marjana Ahačič
Konec tedna so začeli podirati stavbo nekdanjega TVD
Partizan oziroma Sokolskega doma v središču Radovljice. Ko bodo z zemljišča
odstranjeni še zadnji ostanki
starega poslopja, ki ga je
pred dobrim stoletjem kot
Telovadni dom postavilo so-

za centralno območje Radovljice zapisala občina, pa
tudi vse predpisane kulturnovarstvene pogoje.
Na mestu nekdanje stavbe
TVD Partizan bo tako v prihodnje stal sodoben dvodelni
objekt, ki bo manjših dimenzij, kot je bil stari. Prostori v
pritličju bodo namenjeni poslovni dejavnosti, dve nad-

Na mestu nekdanje stavbe TVD Partizan bo stal
sodoben dvodelni objekt, ki bo manjših
dimenzij, kot je bil stari. Prostori v pritličju
bodo namenjeni poslovni dejavnosti, dve
nadstropji in mansarda pa skupaj devetim
stanovanjem.
kolsko društvo, bo investitor, družba Radman, na njegovem mestu začela graditi
nov poslovno-stanovanjski
objekt.

Tudi devet stanovanj
Kot je povedal arhitekt Egon
Murič, so morali pri načrtovanju novogradnje upoštevati dokaj stroge zahteve, ki jih
je v prostorske dokumente

stropji in mansarda pa skupaj devetim stanovanjem. V
kompleksu bodo uredili tudi
manjšo dvorano, namenjeno
športni oziroma kulturni dejavnosti, garažni prostori
bodo urejeni v kleti, je še pojasnil Murič.
Stavba, v kateri so bile v zadnjem obdobju društvene pisarne in telovadnica, je bila
prazna že skoraj desetletje.

Stavbo so začeli rušiti z zadnje strani. Spominsko ploščo, ki je bila na sprednji strani
objekta, so pred tem odstranili in dali v restavriranje. / Foto: Nik Bertoncelj
Iz nje sta se v nove prostore
ob športnem parku zadnja
preselila planinsko društvo
in Športna zveza Radovljica.

Bogata zgodovina
Pred tem je imela bogato
zgodovino. »Pri gradnji so

sodelovali vsi člani sokolskega društva, tudi ženske
in otroci,« je pred časom
ob izidu publikacije Spomenica Sokolskega doma v
Radovljici ob njegovi 95-letnici pojasnil soavtor Jure
Sinobad.

»V prostorih Sokolskega
doma je pod vodstvom Jakoba in Marice Špicar skoraj
dve desetletji deloval znameniti Sokolski oder, ki se je v
letih 1921–1941 postopoma
razvil v najpomembnejše
gledališče na Gorenjskem.

Lokalna tržnica na spletu

Delavnice in
predavanja o
ekološkem vrtnarjenju

Na junijski Radolški tržnici so se predstavili tudi ponudniki aplikacije Optifram Smart, ki so jo razvili v podjetju
Optifarm iz Radovljice.
Maša Likosar
V podjetju Optifarm iz Radovljice, kjer se ukvarjajo s
sistemi kratkih dobavnih
verig in lajšanjem izkoriščanja priložnosti digitalnih
kanalov za lokalne ponudnike, so razvili mobilno aplikacijo Optifarm Smart, ki
predstavlja priročno spletno
tržnico. Aplikacija kupca
poveže s pridelovalci in trgovinami z lokalno pridelano hrano in mu obenem
omogoča enostaven ter
pregleden dostop do svežih
prehrambnih izdelkov s potrjenim lokalnim izvorom.
»Gre za to, da nam je uspelo prav vsakemu približati
in poenostaviti nakupovanje domačih kakovostnih
izdelkov. Na enem mestu
smo namreč zbrali okoliške
ponudnike in jih v aplikaciji na kratko predstavili ter
objavili njihove izdelke,« so
pojasnili v podjetju, kjer poudarjajo pomen samooskrbe. »Pomen samooskrbe se
je pokazal prav med epidemijo covida-19, katere posledice bodo najverjetneje

Direktorica Ragorja Eva Štravs Podlogar, direktor podjetja Optifram Gaber Terseglav in
v. d. direktorice zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton / Foto: arhiv podjetja Optifarm
vidne v prihodnje. S samooskrbo pa razbremenimo
družinski proračun, krepimo duševno in telesno
zdravje ter skrbimo za okolje. S podpiranjem lokalne
pridelave hrane ohranjamo
delovna mesta in omogočamo razvoj podeželja. Ne nazadnje lokalno pridelana
hrana državi omogoča suve-

renost in prehransko neodvisnost,« so povedali.
Trenutno združujejo okoli
50 lokalnih ponudnikov iz
cele Slovenije, na junijski
Radolški tržnici pa se jih je
predstavilo sedem, in sicer s
pridelki in izdelki, kot so sokovi, sirupi, čaji, sir iz mleka
pašnih krav, ekološko mleko, sir, skuta, jogurt in eko-

loški krompir. Poleg tega so
predstavili samo aplikacijo,
zbrane je nagovorila še direktorica Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar.
V aplikaciji je ponudba razdeljena v dve vrsti, in sicer
združeno ponudbo, ki nudi
skupek izdelkov različnih
zbranih lokalnih ponudni-

Sobotne predstave so bile
namenjene domačinom, ob
nedeljah pa so se v Radovljico pripeljali ljubitelji in poznavalci gledališča iz vse Gorenjske pa tudi iz Ljubljane,«
je tudi razložil Sinobad.
Sokolski dom se je po drugi
svetovni vojni preimenoval
v Telovadni dom. Pod njegovo streho so delovali tudi
kino, knjižnica in glasbena
šola. Sredi šestdesetih so ga
temeljito prenovili, v zadnjih desetletjih, ko je bil
znan pod imenom Dom
TVD Partizan, pa je bila v
množični uporabi predvsem telovadnica.
Do osamosvojitve Slovenije
je bila lastnica stavbe Zveza
za telesno kulturo Slovenije,
kasneje pa Športna unija
Slovenije, ki je objekt prepustila nezadržnemu propadanju in ga nato prodala zasebnim lastnikom. Zadnji
lastnik se je vendarle odloči
izkoristiti potencial, ki ga
ponuja lokacija v središču
mesta. Kot pravi Murič,
bodo, če bo šlo vse po načrtih, novi objekt začeli graditi
še letos.

kov, in samostojno, ki ločeno predstavlja vsakega ponudnika in njegove izdelke.
»Združeno ponudbo izberite takrat, ko želite narediti
naročilo za izdelke različnih
lokalnih ponudnikov. Samostojno pa tedaj, ko želite
naročiti izdelke le enega
kmeta oziroma lokalnega
ponudnika,« so dodali.
Podjetje Optifarm sodeluje
tudi z Razvojno agencijo
Zgornje Gorenjske pri skupnem projektu Lokalna
preskrba po občinah Bohinj,
Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. »Cilj tega sodelovanja je predstaviti sistem in
možnosti za vključitev pridelovalcev v sodelovanje prek
različnih predavanj na lokalnem nivoju, tehnična in vsebinska asistenca zainteresiranim pridelovalcem,
pomoč pri zagonu prodaje
in izvajanja dostave pri
vključitvi novega pridelovalca. Zadnji in največji cilj pa
je seveda aktivno obveščanje
javnosti o pomenu lokalne
prehranske samooskrbe,« so
še povedali v podjetju.

Ekološka kmetija Monike
Brinšek v Vrbnjah deluje po
metodi Demeter in se ponaša z ekološkimi certifikati za
pridelke.Od maja do oktobra občani Radovljice na
kmetiji lahko obiščejo
brezplačna predavanja in
delavnice o delu na ekološkem vrtu, pomenu uradno
certificirane hrane, vplivu
pesticidov na zdravje ter
vsakdanjih opravilih na vrtu.
Naslednja delavnica z naslovom Ekološko vrtnarjenje
bo v četrtek 11. avgusta, prijave nanjo pa sprejemajo
na spletni strani občine Radovljica.
Jeseni bosta na kmetiji Monike Brinšek organizirani še
dve delavnici. V četrtek, 8.
septembra, bosta sprehodu
po kmetiji sledili predavanje
in delavnica o kisanju kot
načinu shranjevanja za ozimnico. Zadnja v sklopu delavnic pa bo 6. oktobra, ko
bo po predavanju o zasipnici kot načinu shranjevanja
zelenjave za ozimnico še
delavnica o pripravi vrta na
zimo.
Projekt je bil izbran v sklopu
participativnega proračuna
Občine Radovljica 2021–
2022: Ekološka tržnica. Delavnica je brezplačna za občane občine Radovljica.

am.

Glasujem.
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Spreminjam
Participativni
moj kraj na bolje.

Pokal občini,
hrup Begunjam

proračun ostaja

kraj urediti
ali mu
nove
vsebine?
Tudi naslednji proračun
Občinedati
Radovljica
bo deloma
pripravljen kot participativni proračun,

poimenovan Projekt za moj kraj. Za vsako od petih območij v občini je dodeljenih štirideset tisoč
evrov.
Radovljica
omogoča, da se del proračunskega

ine
pri tem Marjana
neposredno
sodelujete občani in občanke.
Ahačič
ni pozivObčinski
za zbiranje
predlogov projektov.
svet je na junijski
seji sprejel sklep o začetku
izvedbe postopka participativnega proračuna za leti
2023 in 2024. Za projekte,
ki jih bodo predlagali in
izglasovali občani, bo vsako
leto na voljo dvesto tisoč
evrov, občina pa bo tudi tokrat razdeljena na pet območij – vsakemu bo letno dodeljenih štirideset tisoč evrov.
Občinska uprava je svetnike
seznanila tudi s poročilom o
izvajanju projektov participativnega proračuna 2021–
2022.

elavnice Projekt za moj kraj

ni proračun?
edlog projekta?
r projektov?
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katerih je bila ocenjena vrednost presežena, so občina in
krajevne skupnosti zagotovile dodatna sredstva in vire
ali pa je bil njihov obseg prilagojen, prav tako je bilo treba prilagoditi projekte, za
katere ni bilo možno pridobiti različnih soglasij, in jih
uskladiti s predlagatelji.

Kamna Gorica, Kropa,
Lancovo, Srednja Dobrava,
Podnart, Ljubno in Brezje

Kulturni dom Podnart, Podnart 11

Največ glasov med vsemi projekti aktualnega participativnega proračuna je dobil projekt
Telovadba v gozdu, v okviru katerega so na Obli gorici v Radovljici uredili novo trim stezo.
Na njej je bližnji zdravstveni dom že organiziral vadbo za starejše. / Foto: Gorazd Kavčič

Lesce
obProjekti vČebelarski
teku
Petek,
van tudi projekt turistične
razvojno
Prostor za pasji park pri OŠ točke na železniški postaji
19. 6. 2020 19:30
Lesce, za katero pa je načrA. T. Linharta
Radovljica ob center
izobraževalni
atletskem parku bo urejen tovana obnova, zato izvedŽe izvedeni projekti
do konca Rožna
meseca. dolina 50a,
ba tega
projekta v letošLesce
Lani so bile izdelane gnez- V športnem parku v Vrbnjah njem letu ni mogoča.
dilnice za ptice in netopirnice, ki so jih namestili ob potoku Blatnica, kjer so bile
tudi odstranjene invazivne
rastline. Prenovljeno je otroško igrišče v Krpinu, na prometno obremenjenem križišču pri osnovni šoli v Lescah
je nameščen utripajoč znak
za prehod za pešce.
V sklopu športnega parka na
Črnivcu je urejen fitnes v
naravi z vadbeno napravo, v
naseljih Poljšica, Ovsiše,
Prezrenje, Zaloše in Rovte
pa je bilo nameščenih pet
avtomatskih eksternih defibrilatorjev.
S projektom Telovadba v
gozdu je na Obli gorici v Radovljici urejena nova trim
steza, ki obsega šest telovadnih točk, opremljenih tudi
s tablami z opisi vaj in QR
kodami za dostop do
predstavitev, kako se vaje
pravilno izvajajo. Za ureditev telovadnih postaj na Obli
gorici je bilo predhodno pridobljeno naravovarstveno
soglasje, na Volčjem hribu
pa predlagana ureditev zaradi naravovarstvene zaščite ni
mogoča.
Za ekološko tržnico v Radovljici, ki je organizirana v
okviru Radol'ške tržnice vsako prvo soboto v mesecu, je
bila kupljena oprema, projekt pa v tem letu zajema še
brezplačna predavanja in delavnice na ekološki kmetiji v
Vrbnjah.

Janez Urbanc, Begunje
na Gorenjskem

Višje cene za pomoč na domu

ob
Četrtek,
18. 6. 2020 19:30
Pri nekaterih projektih, pri
S predlagatelji usklajene
prilagoditve

Poletje je čas oddiha, za gostince tudi dela. Nekateri pa se
ne dajo in čez konec tedna delajo hrup.
Že v petek in dneve do konca
tedna so se z letališča Lesce
vzpenjali čez vse razumne
meje. V soboto, 9. julija, in nedeljo so prireditelji (ALC?)
izvajali svetovni pokal za padalce. Vojaškega športa brez
(slovenske) vojske ni. Ker so
pravila stroga, je bilo njihovo
letalo Pilatus Turboporter več
v zraku kot na tleh. Naloga je
bila dvigovati padalce na določeno višino. Iz trupa se vržejo
dol in napadajo 'palačinko' v
ciljnem krogu. 'Pos(t)ranski'
rezultat pokala je bil neznosen
hrup. Letalo se je vzpenjalo se-

verno od letališča, kar je edini
recept, da se ne moti konca
tedna v upravnem centru. Četudi pa bi se južno, Begunje
pokasirajo neznosen zavijajoč
hrup. Ta konec tedna je paral
ušesa. Obnovljenega klubskega letala ni bilo slišati.
Ni pa dogodek le enkrat na
leto. Hrupa je v turističnem
območju enostavno preveč.
Razen če nismo že v vojni. Če
bi za ta primer Upravna enota korektno opravljala delo, bi
v upravnem postopku od prireditelja zahtevala izjavo o povečanem hrupu. Slednjega bi
dobila tudi občina. Ker nas
naša striktno obvešča o vsem,
bi nas posvarila. Da naj Begunjci za mir gredo v upravni
center – na 'pir'.

je so obnovili otroško igrišče, urbana oprema in zasaditev dreves pa sledita v letošnjem letu, ko bo končan
tudi večnamenski objekt.

Predvidoma ga bo nadomestil projekt obnove otroškega igrišča, ki je bil po številu glasov naslednji po
vrstnem redu, kar pa mora

drugo življenjsko obdobje.
Za projekt izdelave dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega
objekta v Begunjah je bila v
sodelovanju s krajevno
skupnostjo in PGD najprej
izdelana idejna zasnova za
pridobitev projektnih pogojev, po sprejemu OPPN pa
bo občina naročila investicijsko in projektno dokumentacijo za izvedbo projekta.

Katalog opreme in
urejanja za tematske poti

Pri projektih, pri katerih je bila ocenjena
vrednost presežena, so občina in krajevne
skupnosti zagotovile dodatna sredstva in vire ali
pa je bil njihov obseg prilagojen, prav tako je
bilo treba prilagoditi projekte, za katere ni bilo
možno pridobiti različnih soglasij, in jih
uskladiti s predlagatelji.
Za športni objekt v Lescah je
pridobljeno gradbeno dovoljenje, ker vrednost projekta
presega razpoložljiva proračunska sredstva, pa ga je občina vključila v projekt Medgeneracijski živ žav, s
katerim skupaj s še nekaterimi gorenjskimi občinami
kandidira za sofinanciranje
z nepovratnimi sredstvi
(CLLD).
Na območju krajevne skupnosti Lesce je bil izglaso-

še potrditi komisija za participativni proračun.
V letošnjem letu je v Lescah
predvidena še izvedba vaške
tržnice, izmenjevalnice, bolšjega sejma na dveh dogodkih in počitniških delavnic.
V Kropi bo urejena trim steza, v Podnartu nadstrešek na
informacijski točki, v delu
Poljč javna razsvetljava, na
območju krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok
pa organizirana univerza za

Obnovljena je vodna učna
pot Grabnarca, na kateri so
bili zamenjani vsi dotrajani
elementi, predvsem mostovi
in ograje; letos bo obnovljena še naravoslovna učna pot
Pusti grad. V tem letu bo obnovljenih ali na novo urejenih še več izglasovanih poti,
za katere je bil lani izdelan
katalog opreme in urejanja
tematskih poti v občini, pridobiti pa je bilo treba tudi
projektno dokumentacijo,
soglasja in izvajalce. Med
njimi so Petrova pot ob potoku Lipnica, Gozdna učna pot
Kamna Gorica, pot do izvira
zdravilne vode v Cizlju, Arheološka pot Mošnje in informacijske table v gozdovih
in naravnih območjih v okviru projekta Zaščitimo in ohranimo naravo za domačine,
turiste in živali. Namesto
Podgorske pešpoti, za katero
ni bilo možno pridobiti soglasij lastnikov zemljišč, pa
je projekt prilagojen v ureditev in prezentacijo gradu
Klanec, za kar je občina že
odkupila dve parceli, na katerih so ostanki gradu.

Tudi v občini Radovljica se zvišujejo cene pomoči na domu.
Storitev za občane izvaja Dom dr. Janka Benedika, občinski
svet pa je na predlog doma soglašal z zvišanjem cene, prvim v zadnjih dveh letih. Od 1. julija je tako skupna cena
storitve pomoč na domu ob delavnikih višja za 13,19 odstotka, ob nedeljah za 8,58 odstotka, na dni državnih praznikov
pa za 7,51 odstotka. Strošek uporabnika, ki plača 20 odstotkov cene, bo tako 4,23 evra na uro na delavnik, 5,92 evra na
uro ob nedeljah in 6,34 evra na uro na dni državnih praznikov.Kot razlog za zvišanje cene tudi pri nas navajajo višje
stroške dela in materialnih stroškov za oskrbo. Socialnih
oskrbovalk, ki nudijo pomoč uporabnikom, je sicer 14, povprečno število uporabnikov pa je bilo lani 68 na mesec.

Že skoraj 30 let je ime Aichlseder na Koroškem
sinonim za kakovost in usposobljenost v vsem, kar
je povezano z avtomobili. Prodajamo avtomobile
proizvajalcev Jaguar, Land Rover, Renault in Dacia.
Na lokaciji v Celovcu zasebnikom in pravnim
osebam nudimo vrhunske storitve
za osebne avtomobile in gospodarska vozila.
DELOVNO MESTO:

AVTOMEHANIK V AVSTRIJI (m/ž)
Opis delovnih nalog:
avtoservis in popravilo avtomobilov
odpravljanje težav in iskanje rešitev
testiranje, demontaža in montaža različnih
komponent vozila
splošne dejavnosti v delavnici
Pričakujemo:
opravljeno poklicno izobraževanje – smer
avtomehanik
ustrezne delovne izkušnje
vozniško dovoljenje kategorije B
znanje srbskega ali hrvaškega jezika
zaželeno znanje nemškega jezika, ni pa pogoj
Nudimo:
zaposlitev za polni delovni čas
delo od ponedeljka do petka – 38,5 ure
začetek dela takoj
mesečna neto plača cca. 1675,10 EUR
Prijavo z življenjepisom in fotografijo ter kopije potrdil
pošljite po elektronski pošti na bewerbung@aichlseder.
at ali po navadni pošti na naslov Autohaus Aichlseder,
Völkermarkter Straße 270, 9020 Klagenfurt am Wörthersee.
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Krajevne novice
Čar kresne noči
na gradu Kamen
Peter Kolman
Kresna noč, ki vsako leto
pomeni sončev obrat in
krajšanje dneva, je tudi letos privabila številne obiskovalce pod grad Kamen.

borom, prikazom orožja,
mučilnih naprav in z zanimivimi igrami, v katerih so
se pomerili obiskovalci. Lokostrelec Robert Levstek je
predstavil streljanje z lokom, Božena Kolman Finž-

S kresnim večerom obudijo spomine na zgodovino, izročilo
prednikov in s prižigom ognja poskušajo dati soncu moč.
Domače turistično društvo
vsako leto 23. junija s kresnim večerom obudi spomine na preteklo zgodovino,
izročilo prednikov in kot
nekdaj s prižigom ognja poskuša dati soncu moč, da ne
bi prehitro omagalo.
Kulturno umetniško društvo Ampus iz Tržiča je navdušilo s srednjeveškim ta-

gar iz Knjižnice A. T. Linharta Radovljica pa z
zgodbami in pravljicami
razveselila najmlajše. Z
glasbenim nastopom sta večer obogatila Pihalni orkester Lesce in Maša Cilenšek
z Let's go bandom.
Posebno čaroben pa je bil
ognjeni nastop Čupakabre
in prižig kresa.

Gasilci so praznovali
Ob visokem jubileju, 140-letnici delovanja, je Prostovoljno gasilsko društvo Begunje konec junija
pripravilo pester program prireditev: slavnostno sejo, osrednjo slovesnost s parado, predajo novega
mladinskega prapora in novega gasilskega vozila, visoki jubilej pa so zaznamovali tudi s pestrim
družabnim dogajanjem.
Marjana Ahačič
Majhna iskrica je leta 1863
zanetila velik požar, ki je v
spodnjem koncu Begunj
uničil kar devet hiš. Tako je
na povod za ustanovitev gasilskega društva v Begunjah
v svojem nagovoru na osrednji slovesnosti ob 140-letnici zadnjo junijsko soboto
spomnil današnji poveljnik
PGD Begunje Rok Justin.
»Časi takrat so bili bistveno
drugačni kot danes. Prav
tako so bili drugačni objekti,
saj je bila večina hiš v kraju
lesena in krita s slamo,« je
opisal okoliščine, ki so skupaj z ustanovitvijo ženske
kaznilnice v graščini Katzenstein leta 1875 vodile v prepričanje domačinov, da za
požarno varnost lahko največ storijo sami.
V začetku leta 1882 so tako
ključavničar Anton Rakovec,
mizar Janez Pretnar, prvi
upravnik ženske kaznilnice
Anton Zadnik, šolski upravitelj Josip Turk in dekan Silvester Kese ustanovili Gasilsko društvo Begunje. Kot
četrto gasilsko društvo, ustanovljeno na Gorenjskem, je
danes najstarejše v občini
Radovljica ter eno od najstarejših v Sloveniji.
»Vse od takrat nas združuje
čut po nesebični pomoči sokrajanom in vsem, ki našo
pomoč potrebujejo. Odzovemo se na vsak klic na pomoč
in pomagamo z moštvom in

V sklopu praznovanja visoke obletnice so gasilci iz Begunj pripravili tudi veliko parado, ki
so jo na častni tribuni spremljali: predsednik PGD Begunje Klemen Štefelin, poveljnik Rok
Justin in častni član Niko Legat, podpredsednik GZ Slovenije in predsednik GZ Gorenjske
Jože Derlink, poveljnik GZ Radovljica Janez Koselj in župan Ciril Globočnik.
tehniko, ki nam je na voljo.
Tako zelo smo vpeti v domače 'Begne', da ni prireditve,
kjer ne bi bili zraven pri organizaciji ali vsaj zagotavljanju požarnega varstva,« je
zbrane nagovoril na slovesnosti, ki so jo zadnji konec
tedna v juniju začeli s slavnostno sejo, na kateri so podelili gasilska priznanja in
Tonija Šinkovca posthumno
imenovali za častnega člana
PGD Begunje.
Nadaljevali so z gasilsko povorko ter osrednjo slovesnostjo s predajo novega mladinskega prapora in
gasilskega vozila. Gre za vozilo za prevoz moštva, v ka-

terem je nameščena tudi
osnovna oprema za posredovanje ob vseh intervencijah.
Ob tem je Justin poudaril
učinkovitost operativne
enote društva, ki temelji
tako na izkušenosti kot rednem izvajanju vaj in izobraževanj. »Z medsebojnim
zaupanjem drug v drugega
smo kos vsaki situaciji, ne
glede na datum in uro. Še
vedno dosegamo vrhunske
uspehe na tekmovanjih. Z
uspehi na lokalnem, državnem in svetovnem nivoju
smo dosegli zavidljiv sloves,
tudi zaradi uspehov naših
tekmovalnih enot ima ime
PGD Begunje posebno ve-

ljavo,« je še poudaril in dodal, da so posebno ponosni
na to, da še vedno pridobivajo mlade člane; teh je v
društvu trenutno več kot
petdeset.
»Zavedamo se, da bo društvo še naprej obstalo le ob
pogoju, da bomo tako, kot so
gasilci vzgojili nas, mi vzgajali mlade gasilce. Ravno
ukvarjanje z gasilsko mladino je edina garancija za prihodnost. S starejšimi gasilci
pa obujamo spomine na stare čase in se veselimo prihodnosti. Nasvete in izkušnje,
ki nam jih predajajo, poskušamo upoštevati in jih umestiti v današnji čas.«

Kresna noč, ki vsako leto pomeni sončev obrat in krajšanje
dneva, je tudi letos privabila številne pod grad Kamen.

Pomerili so se v orientaciji
Marjana Ahačič
V soboto, 11. junija, je Gasilska zveza Radovljica v Ljubnem organizirala 21. orientacijsko tekmovanje gasilske
mladine Gorenjske.
Kot je povedal poveljnik radovljiške gasilske zveze Janez Koselj, so na tekmovanju
sodelovale najboljše ekipe iz
vseh desetih gasilskih zvez
na Gorenjskem, ki so se
predhodno pomerile na tekmovanjih domačih zvez; skupaj je tako na regijskem tekmovanju v šestih kategorijah
sodelovalo kar 110 ekip.
Poleg nalog iz orientacije so
ekipe na posameznih točkah
opravile različne naloge iz
gasilskih spretnosti, ki so na
podlagi ocenjevanja odločale
o tem, katere ekipe so najbolje pripravljene, je še pojasnil Koselj.
Ekipe so tako med drugim
opravljale naloge polaganje

napadalnega cevovoda, spajanje cevi na trojak, vezanje vozlov, vaje z vedrovko ter hitrostno zvijanje cevi, s področja
orientacije pa so morali pokazati poznavanje topografskih
znakov ter dela s kompasom
in topografsko karto.
Pomerili so se v treh starostnih kategorijah. Odlično
so se odrezali tudi mladi gasilci iz občine Radovljica:
med pionirji so bili najboljši
mladi gasilci iz Begunj tretji,
enako pionirke iz ekipe Begunje 2.
V kategoriji pripravniki so
bili gasilci iz Hlebc drugi,
med pripravnicami pa so bile
tretje gasilke iz Lancovega.
Da je tekmovanje potekalo
nemoteno, so poskrbeli domači gasilci v sodelovanju s
sosednjimi društvi Gasilske
zveze Radovljica, Mladinska
komisija Gasilske zveze Gorenjske in gasilski sodniki,
je še poudaril Koselj.

Predstavnika staršev Anja Poštrak in Klemen Skodlar sta
gasilski mladini izročila nov prapor.

V Begunjah so posebej ponosni, da v gasilske vrste radi
vstopajo tudi številni mladi.

Na slovesnosti so prevzeli novo gasilsko vozilo za prevoz
moštva, v katerem je nameščena tudi osnovna oprema za
posredovanje ob vseh intervencijah. Skrbnik vozila je Žan
Legat.

V paradi so bila tudi zgodovinska gasilska vozila različnih
gorenjskih društev, najstarejše pa je bilo prav vozilo
domačega gasilskega društva, voz, na katerem je lesena
ročna brizgalna iz leta 1912.
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Praznik Krajevne skupnosti Lesce
Na prvo julijsko soboto so v Lescah pripravili osrednji dogodek ob praznovanju krajevnega praznika. Na slovesnosti so podelili priznanji, ki sta jih letos
prejela Marja Čampa in Matjaž Geršič.
Marjana Ahačič
Krajevna skupnost Lesce
praznuje 14. julija, ko zaznamuje spomin na začetke
gradnje kampa Šobec. V
okviru praznika se domača
društva ves mesec predstavljajo s svojimi aktivnostmi.
Osrednji dogodek pa je bila
proslava s podelitvijo priznanj krajevne skupnosti na
prvo julijsko soboto. Letos
sta ju prejela Marja Čampa
in Matjaž Geršič.

Ljubezen do umetnosti in
ustvarjanja
Marjo Čampa sta že v otroštvu privlačili lepota in
ustvarjalnost, a jo je poklicna pot kasneje vodila stran
od želja njene umetniške
duše. Pesmi je kljub temu
začela objavljati v glasilu
podjetja, v katerem je bila
zaposlena, slikarstva pa se je
lotila šele po upokojitvi, je
zapisano v obrazložitvi. Pred
skoraj dvajsetimi leti je izdala svojo prvo otroško knjigo
Ana in čarobni čopič. Pravljica, ki jo je tudi sama ilustrirala, je napisana v pesniški obliki. Kasneje je izdala
še knjižico Brenče, zbirko
slikarskih del, ki jih spremljajo kratki reki in modrosti
v verzih na temo čebel. Do

Predsednica sveta KS Lesce Tatjana Justin, letošnja nagrajenca Matjaž Geršič in Marja
Čampa ter Špela Globočnik, ki je povezovala prireditev / Foto: KS Lesce
danes je pripravila tudi sedem samostojnih slikarskih
razstav, redno pa sodeluje
tudi na nekaterih vsakoletnih skupinskih razstavah.
»V neskončnem iskanju in
večni borbi s skopo odmerjenim prostim časom ustvarja
dela, ki so tako raznolika,
kljub temu pa že na prvi
pogled nedvoumno njena.
Ustvarja zase in ustvarjanje
ustvarja njo. Zato se ne ozira
rada na čas in pravila, saj

želi na svoj način oživiti in
doživljati vse ideje, ki prekipevajo njena leta in jo spodbujajo k ustvarjanju in osmišljanju svoje biti,« je še
zapisano v obrazložitvi nagrade.

Strokovno delo in skrb
za domači kraj
Dr. Matjaž Geršič je Leščan,
po osnovni izobrazbi profesor geografije in zgodovine.
Zaposlen je na Geografskem

inštitutu Antona Melika
Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, kjer
je od novembra 2018 pomočnik predstojnika inštituta. Kot je zapisano v obrazložitvi nagrade, je za svoje
diplomsko delo leta 2009
prejel fakultetno Prešernovo
nagrado. Doktorsko disertacijo z naslovom Slovenska
pokrajinska imena kot dejavnik identitete je zagovar-

jal leta 2016. Za zasluge na
področju raziskovanja zemljepisnih imen mu je Zveza geografov Slovenije leta
2017 podelila Melikovo priznanje za mladega znanstvenika. Predseduje Komisiji za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike
Slovenije in je član Skupine
izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena.
Aktivno je vključen tudi v
domačem okolju, saj je član
sveta KS Lesce, od leta 2019
tudi njegov podpredsednik.
Ob 900. obletnici prve
omembe Lesc v pisnih virih
je lani napisal knjigo Krajevna skupnost Lesce v prostoru in času, ki opisuje zgodovino, značilnosti in
pomembnosti Lesc, še lahko
preberemo v obrazložitvi, v
kateri je poudarjeno, da ga
zaznamujejo še potovanja,
šport, planinarjenje, srčnost,
dobrota in skrb za domač
kraj.

Majhna skupnost
velikih ljudi
»Smo majhna skupnost velikih ljudi – Leščanov, Hlebčanov, Hrašanov in Studenčanov, ki je ponosna na svoj
kraj, obdan z gorovjem, gozdovi, travniki, vodami, kraj,
z bogato zgodovino,« je na

slovesnosti poudarila predsednica sveta KS Lesce Tatjana Justin.
V nagovoru je navedla aktualne investicije v kraju: novi
defibrilator v družbenem
centru, občinska investicija
v obnovo Železniške ulice,
kjer se urejajo vsa potrebna
infrastruktura, pločnik, cestišče, vključena pa bo tudi
kolesarska steza, ter sanacijo
ceste Hlebce–Begunje.
Poudarila je pereči problem
križanja Alpske ceste z železnico, pri čemer je, tako kot
pri načrtovani obnovi železniške postaje v Lescah, opozorila na pomanjkanje informacij o poteku projektov in
nujnost udeležbe krajanov
pri načrtovanju projekta.
»Nikakor ne smemo dovoliti, da prehoda ne bi bilo in bi
bile Lesce razdeljene na dva
dela,« je poudarila.
»Izzivov in projektov je še
veliko, omenjena sta največja, veliko manjših smo izpeljali tudi sami, a ti velikokrat
ostanejo prezrti ali nevidni.
Da skupaj zmoremo, nam je
uspelo dokazati že večkrat.
Prepričana sem, da s sodelovanjem vseh lahko naredimo veliko dobrega in lepega
za naš kraj, našo krajevno
skupnost,« je svoj nagovor
zaključila Tatjana Justin.

Kovaški šmaren v Kropi
Prvi konec tedna v juliju je bila Kropa spet v znamenju Kovaškega šmarna. Na prireditvi so tudi letos
strnili kulturne, športne, zabavne in družabne dogodke, povezane z razvojem železarske obrti in
industrije v kraju.
Marjana Ahačič
»Kropa je bila stoletja rudarsko, oglarsko, fužinarsko,
žebljarsko in tovorniško naselje. Življenje je bilo težko,
delavnik je bil dolg, trajal je
do 16 ur na dan. Zaslužek je
bil slab in z njim se je težko
preživelo. Leta 1705 so s pomočjo čudeža ljudje dobili
upanje, da bo enkrat le bolje.
Tega leta je sedem dečkov

našlo podobico Marije milostljivega srca in ji postavilo
oltarček. Pozneje so na tem
mestu zgradili cerkev sv. Matere božje, ki ji Kroparji rečemo Kapelca. Dan njene posvetitve, 2. julij 1729, je postal
praznik kroparskih delavcev
– kovaški šmaren,« ozadje
praznika, ki so ga v sodobni
obliki tokrat zaznamovali že
27. leto, pojasnjuje predsednica Turističnega društva

Kropa Metka Kavčič. Tudi letos so na prireditvi strnili kulturne, etnološke, športne in
družabne dogodke, povezane
z razvojem železarske obrti
in industrije v kraju. Kuhali
so oglje, na Jelovici nabrano
rudo talili v kovno železo, kovali žeblje in umetniške izdelke, v gostilnah so kuhali
stare kroparske jedi. Življenje Kroparjev nekdaj so obiskovalci lahko spoznavali v

Gledališka skupina KD Kropa je uprizarjala slike iz pravljice Škratek Kovaček in
kroparski zmaj. / Foto: Nik Bertoncelj

Kovaškem muzeju, v vigenjcu Vice in muzejski hiši Fovšaritnica.
Program, ki ga je v sodelovanju s številnimi društvi in
posamezniki osnovalo Turistično društvo Kropa, se je
začel že v petek s kuhanjem
oglja in postavljanjem peči
za taljenje železove rude ter
večerno slovesnostjo, ki je
bila z uprizoritvijo predstave
Analfabet u Krop v dvorani
kulturnega doma tudi zaključek letošnjega Festivala
gledališča Kropa. Osrednje
dogajanje se je v soboto začelo z jutranjo mašo pri Kapelci; tudi v bližnji Mežnariji je bilo ves dan živahno.
Nato so vrata odprle vse kulturno-zgodovinske ustanove
v kraju, tudi Kovaški muzej,
kjer so prav v okviru Kovaškega šmarna odprli razstavo, s katero zaznamujejo
70-letnico muzeja. V središču Krope in v Gosposki gasi
je bil obiskovalcem in domačinom ves dan na voljo
pester program delavnic za
otroke in odrasle, v tovarni
Uko pa prikaz umetniškega

V tovarni Uko si je bilo mogoče ogledati prikaz
umetniškega kovanja. / Foto: Nik Bertoncelj

Pestro ponudbo in dogajanje so pripravili tudi na
Gosposki gasi. / Foto: Nik Bertoncelj
kovanja. Na ogled so bili izdelki mojstrov domačih obrti, malo čez poldne pa tudi
kovaška malica, »fržolovc«
in »sladkuljce«, gledališka
skupina KD Kropa je uprizarjala slike iz pravljice

Škratek Kovaček in kroparski zmaj.
Prireditev se je zaključila s
poznopopoldanskim nastopom Pihalnega orkestra
Lesce in družabnim srečanjem.

8

Deželne novice, petek, 22. julija 2022

Šport
Atletika
Tekme v Novi Gorici, v Velenju in na Ptuju
V Velenju je potekalo prvenstvo Slovenije za člane in članice. Člani: Klemen Vilhar, 1. mesto tek na 3000 m zapreke, 2. mesto tek na 1500 m; članice: Neja Omanovič, 2.
mesto troskok, Kaja Maltarič, 3. mesto troskok. V Novi
Gorici je potekalo prvenstvo Slovenije za mlajše člane in
mlajše članice ter starejše mladince in starejše mladinke.
Med mlajšimi članicami je bila Neja Omanovič v absolutni konkurenci v troskoku druga in med Slovenkami pa
prva. Pri starejših mladinkah, prav tako v troskoku, je bila
Kaja Maltarič tretja. Na prvenstvu Slovenije za mlajše
mladince in mlajše mladinke na Ptuju je kar nekaj tekmovalcev in tekmovalk Atletskega kluba Radovljica stalo na
stopničkah: mlajši mladinci: Nik Kozel Tomše 1. mesto
troskok, 2. mesto skok v daljino; Tevž Podlipnik 1. mesto
met kopja, Ažbe Pohar 3. mesto tek na 2000 m zapreke;
mlajše mladinke: Kaja Maltarič 1. mesto troskok, 2. mesto skok v daljino, Živa Kovačič 3. mesto skok v višino.
Na Ptuju je potekalo ekipno prvenstvo Slovenije za pionirke in pionirje U12 in U14. Pionirji U14 so bili ekipno
drugi, pionirke U14 pa sedme. Pionirji U12 so bili četrti,
pionirke U12 pa tretje.

Štirje nastopi, štiri zmage
Na Ravnah na Koroškem je zadnji konec tedna v juniju
potekalo Odprto državno veteransko atletsko prvenstvo
Slovenije. Prvenstva sta se udeležili tudi članici Atletskega
kluba Radovljica in bili zelo uspešni. Lidija Pajk je zmagala v teku na 100, 200 in 400 metrov. Sabina Krebelj je
zmagala v metu kladiva. Obe sta nastopili v kategoriji od
45 do 50 let.

Športno plezajne
Luka Potočar dvakrat četrti
V Innsbrucku v Avstriji in Chamonixu v Franciji sta bili tekmi za svetovni pokal v težavnosti. V Innsbrucku je bil Luka
Potočar četrti, Vita Lukan pa sedma. V Chamonixu je Luka
ponovil četrto mesto. Dve tekmi sta bili tudi za evropski
pokal, obe v težavnosti, in sicer v Ostermundigenu v Švici
in Dornbirnu v Avstriji. Na obeh je v finalu nastopil Gorazd
Jurekovič (U18). Na prvi je zmagal, na drugi je bil na četrtem mestu. Tinka Raka (U16) je bila na drugi tekmi deseta.
V Šmartnu pri Litiji je bila zadnja tekma pred poletnim
odmorom. Tekma je bila za državno prvenstvo, in sicer v
težavnosti. Poglejmo si uvrstitve članov Športnoplezalnega odseka Radovljica med deseterico po kategorijah: cicibani U12: 5. Tibor Mohar, cicibanke U12: 8. Lara Štrmfelj,
starejši dečki U16: 7. Nejc Jeran Pirih, starejše deklice U16:
2. Tinka Rakar, 3. Maksa Tišler Močnik, 7. do 8. Ana Koselj,
kadeti: 1. Gorazd Jurekovič, 5. Tanej Cerar Božič, mladinke:
3. Hana Humerca, članice: 4. Vita Lukan.

prstomet
Končan spomladanski del
Prstometaši so končali spomladanski del. Pobližje si poglejmo lestvice v treh kategorijah: 1. moška liga po 10.
kolu: 1. Senica, 17, 2. Pajek 1, 12, 3. Podnart, 11, 4. Ribiči 1,
10, 5. Rokce 1, 9, 6. Ljubno, 8, 7. Dvojčki, 7, 8. Flinger, 5, 9.
Nova proga, 1; 1. ženska liga po 10. kolu: 1. Kamna Gorica,
12, 2. DU Škofja Loka, 11, 3. Podnart, 8, 4. DU Šenčur, 5, 5.
DU Kranj, 2; 2. moška liga po 10. kolu: 1. Stari Lisjaki, 16,
2. Naklo, 13, 3. Senica, 11, 4. Gostilna pri Jarmu, 9, 5. Rokce
2, 8, 6. Pajek 2, 7, 7. Fonzov hram, 5, 8. Ribiči 2, 5, 9. Gostilna pri Stričku, 4. Jesenski del se bo začel konec avgusta.
V Kropi je potekal turnir Kropa Open 2022 za mešane dvojice, na katerem je nastopilo 18 parov. V tekmi za tretje
mesto je bila dvojica Nuša Kolman, Danilo Dornik boljša
od dvojice Vanja in Slavko Osterman. V finalu je zlato
osvojila dvojica Brigita in Ivan Kern. Premagala je dvojico
Slavka Sušnik, Stane Markun.

Padalstvo
Dve prvi in drugo mesto
Na letališču v Lescah je bila tekma padalcev za svetovni
pokal v skokih na cilj. V ženski konkurenci je nastopilo 33
padalk. Zmagala je Nemka Tatjana Gustke s štirimi kazenskimi centimetri. Druga je bila Maja Sajovic (Slovenska
vojska) s sedmimi kazenskimi centimetri. V moški konkurenci je nastopilo 74 padalcev. Zmaga je pripadla Romanu
Karunu s petimi kazenskimi centimetri. Centimeter slabši
je bil Čeh Jiri Gecnuk. Za ekipno zmago se je borilo 37 ekip.
Zmagala je ekipa Slovenske vojske v postavi Roman Karun,
Peter Balta, Matej Kostanjevec, Matej Bečan in Maja Sajovic. Skupaj so si »priskakali« 58 kazenskih centimetrov.
Druga je bila češka ekipa Military team s 64 kazenskimi
centimetri.

Spet na stari relaciji
V Radovljici je v sončnem in toplem vremenu potekala že deseta Radovljiška 10-ka, z odlično
udeležbo in odlično organizacijo.
Matjaž Klemenc
Lani je bila zaradi epidemije
Radovljiška 10-ka izvedena
na atletskem stadionu v Radovljici, v treh delih, v zelo
toplem vremenu in praktično brez spodbude gledalcev,
udeležba pa je bila bolj skromna. Letošnja, deseta, je bila
izvedena jubileju primerno.
Vrnila se je na staro mesto, s
startom in ciljem pred Ekonomsko gimnazijo Radovljica. Tekači in tekačice so tekli
deset kilometrskih krogov
skozi radovljiško staro mestno jedro, s starta pa jih je
»pognal« župan Ciril Globočnik.
Skupno je v cilj priteklo 60
fantov in 22 deklet. Poglejmo si najboljše po kategorijah: do 19 let Marko Krišelj,
od 20 do 29 let Tilen Dobnikar, od 30 do 39 let Primož
Piškur, od 40 do 49 let Andrej Mikelj, od 50 do 59 let
Janez Kolenc, od 60 do 69
let Marko Škerlep, od 70 let
naprej Vid Jelenc. Absolutni
vrstni red je bil naslednji:
prvi Tilen Dobnikar
(34:29,6), drugi Marko Krišelj (34:30,8) in tretji Andrej
Mikelj (34:35,6), ki je bil
zmagovalec v Mošnjah.
»Konkurenca za prvo mesto
je bila res močna. Trije smo
se med seboj menjavali v
vodstvu, se spodbujali in ob

Maruša Turk, najhitrejša v
ženski konkurenci

Tilen Dobnikar, najhitrejši v
moški konkurenci

tem narekovali oster tempo.
Na koncu sem dal res vse
od sebe in zmagal. Škoda,
da nisem bil pozoren na rekord iz leta 2019 (ima ga
znameniti norveški tekač na
smučeh Ola Vigen Hattesstad). Zgrešen je bil za
manj kot deset sekund in
dosegljiv. Na progi je bilo
zelo vroče, a smo imeli
spodbudo gledalcev, kar ti
res da zagon,« je povedal
absolutno najhitrejši Tilen
Dobnikar z Brnika.
Najboljše po kategorijah
med ženskami: do 19 let
Taja Prešern, od 20 do 29
let Manca Mrak, od 30 do

39 let Maruša Turk, od 40
do 49 let Darja Jereb, od 50
do 59 let Tatjana Selan. Vrstni red treh najhitrejših
žensk: prva Maruša Turk
(42:57,8), druga Manca
Mrak (43:28,7) in tretja Darja Jereb (44:01,0). »Danes
je bilo desetkrat težje kot ob
zmagi 2019. Moj zadnji
otrok prav danes praznuje
eno leto, bilo je zelo vroče.
Ta proga mi zelo ustreza,
saj se lahko dobro skuje taktika. Hitro spoznaš, kje lahko dodaš, kje moraš malo
spustiti. Konkurenca ni bila
slaba, a po moje so konkurentke prehitro začele.

Upam, da se drugo leto spet
vidimo,« je bila zmage vesela Maruša Turk iz Sebenj.
Najprej pa so se za čim boljše rezultate in uvrstitve borili mladi tekači; cilj jih je doseglo 66. Med mladinci,
letnik 2013 in mlajši, sta bila
v teku na 500 metrov najboljša Oskar Milenkovič in
Nina Rodman, v letnikih od
2009 do 2012 v teku na
1000 m pa Jaka Štefelin in
Meta Mozetič. V letnikih
2007 in 2008 sta v teku na
1500 m z enakim časom
zmagala Bor Omejc in Ožbej Pepe.
Klemenc Dolenc, eden najprizadevnejših organizatorjev na desetih Radovljiških
10-kah, je po tekmi povedal:
»Spet smo se vrnili na najboljšo lokacijo, tako za gledalce kot za tekmovalce. Za
organizacijo je tako progo
najlažje logistično pokriti.
Ob začetku vsakega novega
kroga so si tekači lahko privoščili osvežitev, ob koncu
proge pa so gasilci pripravili
vodno prho. Bilo je vroče, a
proga je postavljena tako, da
polovica poteka po senci.
Imeli smo rekordno udeležbo med tekmami Gorenjska
moj planet., smo več kot zadovoljni. Hvala vsem, ki so
pomagali, da je letošnja jubilejna Radovljiška 10-ka tako
dobro uspela.«

Mednarodni plavalni miting
Radovljiški plavalci so uspešno tekmovali v tujini in doma. V domačih bazenih so bile vse oči uprte v
dvodnevni 46. Mednarodni plavalni miting Telekom Slovenija 2020.
Matjaž Klemenc
Miting je imel veliko udeležbo, saj je na njem nastopilo
kar 413 plavalcev in plavalk
iz Slovenije, Avstrije, Bosne
in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske,
Nemčije in Združenih držav
Amerike.
Na mitingu je dvakrat zmagala (50 m delfin, 100 m prsno) in bila štirikrat druga
(50 m prosto, 100 m prosto,
200 m prosto, 50 m prsno)
radovljiška plavalka Tjaša
Pintar.
Dosegla bi še kakšno zmago
več, če ne bi imela konkurence v Janji Šegl, najboljši
plavalki na mitingu.
»Po dveh koronskih letih
nam je uspelo pripraviti lep
plavalni miting s številno
mednarodno udeležbo. Zelo
me veseli, da so tribune lahko polne. Pogled na gradbišče okrog bazena me niti
malo ne moti, saj vem, ko bo
končana prenova, bodo naši
plavalci imeli najboljše pogoje za trening,« je po kon-

Tjaši Pintar sta za dve zlati medalji na sredozemskih igrah
v Alžiriji čestitala predsednik PK Radovljica Aleš Klement in
župan Ciril Globočnik. / Foto:
cu prireditve povedal predsednik Plavalnega kluba
Radovljica Aleš Klement.
V Oranu v Alžiriji so potekale sredozemske igre. Tjaša
Pintar je nastopila v dveh
štafetah, ki sta osvojili zlato
medaljo.
Postava Katja Fain, Neža
Klančar, Tjaša Pintar in Ja-

nja Šegel je bila najhitrejša
na 4 x 100 m prosto in 4 x
200 m prosto (v obeh štafetah bo Tjaša nastopila na
evropskem prvenstvu v
Rimu). Štafeta 4 x 100 m
mešano (Janja Šegel, Tara
Vovk, Neža Klančar, Tjaša
Pintar) je bila peta. Tjaša se
je uvrstila v posamični finale

na 50 m prsno in zasedla
sedmo mesto.
»Zelo sem zadovoljna z nastopi v štafeti. V vseh treh
smo popravile državni rekord. Vsekakor zelo dobra
odskočna deska za naprej,«
je povedala pred mitingom v
Radovljici, kjer sta ji za
uspehe v Oranu čestitala
predsednik kluba Klement
in župan Ciril Globočnik.
Na svetovnem prvenstvu v
vodnih športih v Budimpešti
pa je slovenske barve branila
daljinska plavalka Špela Perše. Uvodni nastop na pet kilometrov je končala na triindvajsetem mestu. Za
zmagovalko je zaostala le za
14 sekund. V olimpijski disciplini na 10 kilometrov je v
cilj priplavala kot enajsta.
Svetovno prvenstvo v Budimpešti je bilo že njeno četrto prvenstvo. Pred tem je
bila najboljša uvrstitev šestnajsto mesto leta 2015 v Kazanu. Na 10 kilometrov je
nastopila še na svetovnem
pokalu v Parizu, kjer je bila
štirinajsta.

Matjaž Klemenc

Končana
je
sezona
2021/2022 v Medobčinski
malonogometni ligi Radovljica. Po dolgih letih se je
naslov najboljšega spet vrnil
v Radovljico. Glavno vlogo v
skupini A je imela radovljiška ekipa Smola Generali
Investments, ki je suvereno
prišla do naslova.
V prvem kolu so na gostovanju tesno s 6 : 5 izgubili z

Smola, prvak Medobčinske malonogometne lige Radovljica

ekipo Biser-Picerija Turist,
potem pa do konca nanizali
trinajst zaporednih zmag.
Na koncu so imeli deset točk
prednosti pred ekipo Biser-Picerija Turist in gol razliko
117 : 36.
Lestvice v treh skupinah so
izgledale takole. Skupina A:
1. Smola Generali Investments, 39 točk, 2. Biser-Picerija Turist, 29, 3. Elmont
Bled, 27, 4. Ribno, 22, 5.
Utrip, 13, 6. Hrušica Pizze-

ria Trucker, 13, 7. Podnart,
13, 8. Lisjaki Naklo, 8.
Skupina B: 1. Kamna Gorica,
34, 2. Gorje, 31, 3. Brezje, 28,
4. Šmeks Vrbnje, 25, 5. TVD
Partizan Žirovnica, 15, 6.
Lipce, 14, 7. Hom, 13, 8. Gostilna in picerija Turist.
V skupini C so bile v zaključku ekipe razdeljene v
dve skupini. Skupina od 1.
do 5. mesta: 1. Horeba team,
36, 2. Bartog Jesenice, 28, 3.
Calimero boys, 24, 4. Čpi1. člen
(predmet odloka)

Po dolgem času naslov
spet v Radovljico

Radovljiška ekipa Smola Generali Investments je prepričljivo zmagala v Medobčinski
malonogometni ligi Radovljica.

narji Ljubno, 19, 5. Cifra, 15.
Skupina od 6. do 10. mesta:
6. Lancovo, 18, 7. Brezje
Moby Dick, 16, 8. Posavec,
15, 9. Dvorska vas, 15, 10.
Podbrezje, 6. V B ligo sta izpadla Podnart in Lisjak Naklo. V A ligi bosta v sezoni
2022/2023 igrala Kamna
Gorica in Gorje. V C ligo sta
izpadla Hom in ekipa Gostilna in picerija Turist.
Nova člana B lige sta Horeba
team in Bartog Jesenice.

Marjana Ahačič

Mladi bodo pod strokovnim
vodstvom deskarskih delavcev uživali in tekmovali z rolkami in skiroji, seznanjeni
pa bodo tudi z jesensko-zimskimi aktivnostmi slovenskih deskarskih klubov.
V Radovljico prihajajo v četrtek, 28. julija, ob 17. uri.
»Predvsem zanimivo, sproščeno in zabavno bo, a brez
tekmovanja seveda ne bo
šlo. Mladi in tudi tisti nekoliko starejši, dobrodošli so

vsi, se bodo lahko pomerili v
spretnostni vožnji na čas.
Seveda bodo najspretnejši in
najhitrejši »pumpaši« nagrajeni, prav vse pa čaka
sladko presenečenje,« obljubljajo organizatorji in poudarjajo, da bo poskrbljeno
tudi za deskarske vsebine.

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih površin
stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine
pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda,
2. gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu,

2. člen
(pomen izrazov)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt Begunje center - osrednje površine BE 18 in površine
za ceste BE 15 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Ta OPPN se je začel pripravljati z nazivom »občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin BE 18
Begunje Center in na južnem robu območje površin za ceste BE 15 Begunje povezovalna cesta«, tekom priprave
OPPN so bile sprejete spremembe Prostorskega reda občine Radovljice, ki so zmanjšale območje BE 15. Zaradi
uskladitve s PRO se korigira naziv prostorskega akta.
(3) Ta odlok določa prostorske ureditve, pogoje za gradnjo novih objektov ter gradnjo komunalne infrastrukture.
(4) OPPN je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., pod številko
projekta 003/2017, avgust 2021.

I. UVODNE DOLOČBE

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Begunje center - osrednje površine
BE 18 in površine za ceste BE 15

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3,
Ur. l. RS, št. 199/21), 273. člena Zakona o urejanju prostora
(ZureP-2, Ur.l.RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski
svet Občine Radovljica na svoji 26. redni seji dne 22. 6. 2022
sprejel

1.

3. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

2. SKLEP o začetku izvedbe postopka
participativnega proračuna za leti 2023 in 2024

1. ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Begunje center – osrednje površine BE 18
in površine za ceste BE 15

VSEBINA

www.radovljica.si

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz PRO Radovljica,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost,
7. spis postopka priprave in sprejemanja.

5. člen
(priloge OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela PRO Radovljica M 1:2.500
2. Geodetski posnetek z območjem OPPN
M 1:1.000
3. Vplivi in povezave s sosednjimi območji
M 1:6.666
4. Ureditvena situacija
M 1:1.000
5. Prometno tehnična situacija
M 1:1.000
6. Zbirni načrt komunalne infrastrukture
M 1:1.000
7. Varovanje okolja ter varstvo pred nesrečami M 1:1.500
8. Kulturna dediščina
M 1:1.500
9. Parcelacija in javno dobro
M 1:1.000

4. člen
(sestavni deli OPPN)

Prostorska ureditev je namenjena ureditvi območja OPPN, ki
zavzema sodobni center naselja Begunje na Gorenjskem, v
reprezentativno osrednje območje naselja s koncentracijo pretežno javnih funkcij ter ureditvi komunalne, energetske in prometne infrastrukture.

3. člen
(namen prostorske ureditve)

3. raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden
stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in
ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije,
4. zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim
slojem (intenzivna ali ekstenzivna zelena streha),
5. gradbena črta je nadpomenka za gradbeno linijo in gradbeno mejo,
6. gradbena linija (GL) je gradbena črta, na katero morajo biti
z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na
zemljiščih, ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,20 m v notranjost parcele, namenjene
gradnji, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški
nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,
7. gradbena meja (GM) je gradbena črta, ki je načrtovani
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so
od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji.
Gradbeno mejo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča in ograja
k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 293, 22. julija 2022
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V mesto prihajajo
deskarji

Slovenski deskarji na snegu bodo julij zaključili s
serijo dogodkov za mladino na izbranih
grbinastih poligonih. Prihodnji četrtek popoldan
prihajajo tudi v Radovljico.

Ob grbinaste oziroma t. i.
pumptrack poligone bodo
na dan dogodka namreč
namestili letni deskarski
poligon (t. i. riglet park) v
katerem bodo uživali in se
z deskanjem spoznavali
najmlajši. Prav vsi se bodo
lahko preizkusili tudi na
prav posebni deski (balance board) s katero deskarji
urijo ravnotežje. »Med 17.
in 18. uro bomo torej aktivni na treh točkah, nato
sledi še podelitev zasluženih nagrad. Prepričani

Mladi bodo pod strokovnim vodstvom
deskarskih delavcev uživali in tekmovali z
rolkami in skiroji, seznanjeni pa bodo tudi z
jesensko-zimskimi aktivnostmi slovenskih
deskarskih klubov. V Radovljico prihajajo v
četrtek, 28. julija, ob 17. uri.

smo, da bomo marsikoga
navdušili tudi za deskanje
na snegu in se bomo pozimi videvali na naših dogodkih na snegu,« še dodajo deskarji, ki jim kljub
poletni vročini misli že
uhajajo na sneg, v snežne
parke in med količke.

UO, stran 2

II.OBMOČJE OPPN

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
št. 293, 22. julija 2022

ureditve. Delno se jo dopolnjuje ter oblikuje nove koridorje
za bodoče potrebe.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE, OBLIKOVALSKE IN PROMETNO-TEHNIČNE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni posegi)

Na Portugalskem je potekalo
evropsko prvenstvo v rokometu za selekcijo U20. Z
dobrimi igrami v 1. B slovenski ligi si je reprezentančni
dres priboril tudi član Rokometnega kluba Radovljica
Jan Debelak. Velik uspeh
zanj in za radovljiški roko-

(1) Dopustni posegi so:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja,
utrjevanja, predobremenitve, odvodnjavanje),
– gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objektov in naprav,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta,
– začasne ureditve.
(2) Posegi, določeni v prejšnjem odstavku, razen odstranitve
objektov, so dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih
in znotraj gradbenih črt, kjer so te določene.
(3) Na vseh zakonito zgrajenih objektih ali delih objektov, ki
ležijo preko gradbenih črt, so dopustne rekonstrukcije in
spremembe namembnosti, vendar se tlorisni gabarit v območju preko gradbene črte ne sme povečati.
(4) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na obstoječe komunalne priključke objekta, h kateremu se izvaja
dozidava ali nadzidava.
9. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1 (park) so dopustni naslednji objekti
in dejavnosti:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12620 Muzeji in knjižnice: samo informacijska
središča in podobno, znotraj gradbenih črt
– 12650 Stavbe za šport: samo pomožne
stavbe na športnih igriščih (sanitarije,
slačilnice, prostori za športne rekvizite
ipd.) znotraj gradbenih črt
– 24110 Športna igrišča (igrišča za športe na
prostem, kot so nogomet, tenis, košarka,
baseball, ragbi, agility poligoni, adrenalinski
in plezalni parki, ...)
– 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas (otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso
sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik
površine in druge urejene zelene površine, ...)
– dopustno je urejanje parkirišč na terenu: samo v pasu ob
državni cesti.
(2) V prostorski enoti PE2 (trg) so dopustni naslednji objekti in
dejavnosti:
– 12420 Garažne stavbe: samo v podzemnih etažah
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo
nadstrešnice, javne sanitarije in podobno.
(3) V prostorski enoti PE3 (gasilski dom) so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12201 Stavbe javne uprave
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– 12203 Druge poslovne stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

so opravili z odliko, saj so
zmagali v vseh štirih tekmah
in na koncu osvojili deveto
mesto in se uvrstili na svetovno prvenstvo U20. V nizu so
premagali Poljsko z 29 : 26,
Norveško z 42 : 34, Islandijo
po 7-metrovkah s 37 : 35 in za
deveto mesto Ferske otoke z
28 : 25. Na zadnjih štirih tekmah Jan ni zadel v polno.

Matjaž Klemenc

Tevž Podlipnik in Nik Kozel Tomšič z medaljo z
balkanskega prvenstva v Črni Gori

V Baru v Črni gori je potekalo
balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mlajše mladinke. V reprezentanci Slovenije sta nastopila tudi dva
člana Atletskega kluba Radovljica in se okitila z medaljama. Tevž Podlipnik je osvojil
zlato medaljo v metu kopja,
Nik Kozel Tomšič pa je bil
tretji v teku na 100 metrov.
Oba sta s tem dosegla normo
za evropsko prvenstvo za
mlajše mladince in mlajše
mladinke, ki je potekalo v Jeruzalemu v Izraelu. Nik Kozel Tomšič se ni uspel prebiti
skozi kvalifikacije, Tevž
Podlipnik pa je bil uspešnejši
in se je uvrstil v finale, kjer je
bil z osebnim rekordom
65,42 metra na koncu sedmi.

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN zavzema novejši osrednji del naselja Begunje na Gorenjskem in vključuje med drugim nogometno igrišče, osrednji trg z avtobusno postajo, gasilski dom, objekt
trgovine ter nekaj stanovanjskih objektov.
(2) Območje OPPN obsega prostorski enoti BE 18 in BE 15 v
celoti ter v manjšem delu BE 21, BE 23, RBR 98 in RBR 01.
(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/8, 338/9, 338/10,
338/11, 338/12, 351/2, 351/7, 351/8, 351/10, 352/4,
352/7, 352/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/12, 352/13,
352/14, 352/15, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 354/1,
354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/8, 354/9,
354/10, 355/3, 355/5, 355/6, 355/7, 355/10, 355/11,
355/12, 355/13, 356/2, 1818/6, 1870/1, 1870/2 ter dele
zemljišč s parcelnimi številkami 55, 356/3, 356/4, 377/3,
377/10, 379/2, 381/3, 381/5, 1001/1, 1002, 1003/2,
1818/5, 1818/18, 1863, 1893/1. Vse v katastrski občini
(2151) Begunje (stanje februar 2018).
(4) Površina območja OPPN je 4,2 ha.
(5) Območje OPPN je razdeljeno na 11 prostorskih enot (PE).
(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA
PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje, ki ga obravnava OPPN predstavlja osrednje območje Begunj, kjer so skoncentrirane družbene in pol javne
funkcije naselja. Ker gre za večinoma že zgrajen in vsebinsko popolnjen prostor, so povezave in vplivi na sosednja
območja močni ter ključni za funkcioniranje celotnega naselja.
(2) Pomembnejša sprememba, ki jo v prostor prinaša OPPN, je
prestavitev dela državne ceste Žirovnica – Tržič (cesta »C«)
na nekoliko južnejšo traso (cesta »B«). Obstoječa in načrtovana trasa poteka znotraj območja OPPN, zato neposredno
ne vpliva na okoliške enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP). Vzpostavitev novega javnega parkirišča na jugu
obravnavanega območja bo razbremenila mirujoči promet
znotraj območja OPPN, hkrati pa omogočila nekoliko lažje
funkcioniranje celotnega naselja Begunje na zahodni strani
Begunjščice.
(3) Ureditev javnega prostora ter nekaterih novih javnih ali pol
javnih programov znotraj območja OPPN bo koncentrirala
tovrstne dejavnosti v središču naselja ter posredno razbremenila okoliške EUP. Urejenost bo pozitivno vplivala na celotne Begunje.
(4) Nove kapacitete, ki se načrtujejo s tem OPPN bodo nekoliko povečale obremenitve javne infrastrukture. Zaradi osrednje lege območja in dovolj velike oddaljenosti oz. ločitve s
fizičnimi barierami, na stanovanjske EUP ne bo bistvenega
vpliva. Javna infrastruktura v okolici je dovolj razvita, da nanjo ne bo bistvenih vplivov.
(5) Ker gre za osrednje območje, je v OPPN načrtovana oz.
omogočena krepitev obstoječih in novih peš ter kolesarskih
povezav z okoliškimi EUP, tako v smeri Poljč (cesta »C«),
Hlebc, proti osnovni šoli ter ob potoku Blatnica proti severu
in jugu.
(6) Gospodarska javna infrastruktura v območju ter okolici je že
zgrajena ter večinoma ustrezna tudi za novo načrtovane

Matjaž Klemenc

Na objektu pri leškem nogometnem igrišču so konec junija namestili nov
javno dostopen avtomatski
defibrilator. Nakup in namestitev na objekt v lasti
krajevne skupnosti je omogočilo podjetje Veriga
Lesce, ki letos praznuje stoletnico delovanja.Novi defibrilator je dostopen nogometašem in obiskovalcem
nogometnih tekem pa tudi

met. Slovenska reprezentanca je v uvodu izgubila z Madžarsko z 31 : 23. Sledila je
zmaga proti Ferskim otokom
z 28 : 27. Zadnjo tekmo v
skupini so igrali z Dansko in
izgubili s 34 : 27. En gol za
Slovenijo je dosegel tudi Jan
Debelak. Slovenija se je uvrstila v razigravanje za uvrstitve od 9. do 16. mesta. Ta del

Predstavnica podjetja Veriga, mladi nogometaši, vodstvo NK Šobec Lesce ter župan Ciril
Globočnik in predsednica sveta KS Lesce Tatjana Justin na priložnostni slovesnosti ob
namestitvi defibrilatorja

atletsko prvenstvo

nost preživetja ob srčnem
zastoju na območju občine,
zajema pa usposabljanje
prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže
javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev.
V projektu poleg občine,
Zdravstvenega doma Radovljica in Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Radovljica sodelujejo
tudi druge organizacije,
vključene v sistem zaščite
in reševanja.

obiskovalcem bližnjega
Družbenega centra, članom društev, ki za svoje
dejavnosti uporabljajo prostore objekta, gostom tamkajšnje restavracije, obiskovalcem otroškega igrišča, ki
je v neposredni bližini, in
sprehajalcem.
Občina Radovljica sicer javno dostopne defibrilatorje
namešča v okviru projekta
Oživimo srce; od leta 2016
so jih namestili že 34. Cilj
projekta je povečati mož-

Marjana Ahačič
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Novi defibrilator v Lescah Balkansko in evropsko

Jan Debelak z reprezentanco na
evropskem prvenstvu

2160 287/1 del

Ljubno

80

Katastrska
površina
(GURS)
v m2

Javno dobro v
lasti Občine
Radovljica

Lastništvo

št. 293, 22. julija 2022

Številka: 7113-252022-1
Datum: 24. 6. 2022
Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 22. 6. 2022 Občinski svet Občine
Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

se vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, matična številka 5883466000.
O b r a z l o ž i t e v:
Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest
in drugih javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim
potrebam občine, občina lahko v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) proda ali zamenja za
druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javne
rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot
javno dobro. Neuporaba predmetnih zemljišč kot javno dobro
je bila ugotovljena v ugotovitvenih postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu in z letalskih posnetkov ter

ID znak

Katastrska
občina

2. Na zemljišču:

UO, stran 14
UO, stran 3

Matjaž Klemenc

Na dan, ko je bil leta 1894
ustanovljen Mednarodni
olimpijski komite, po vsem
svetu potekajo številne športne prireditve, ki mlade in
stare spodbujajo k aktivnemu življenjskemu slogu ter
življenju, skladnemu z olimpijskimi vrednotami: odličnosti, prijateljstvu in spoštovanju, je pojasnila učiteljica
Sabina Felc.
Na prireditvi pred šolo je voditeljica Suzana Adžič učen-

cem povedala veliko zanimivega o olimpijskih igrah,
nekateri od njih pa so svoje
znanje lahko preverili na
olimpijskem kvizu, je povzela dogajanje.
»Naša šola je znana po
tem, da so njeni učenci
odlični športniki, in lahko
smo ponosni, da jih je nekaj nastopilo tudi na olimpijskih igrah. Ena od njih
je plavalka Tjaša Pintar, ki
je bila naša gostja na Olimpijskem dnevu. Opisala
nam je športno pot, ki jo je

Učenci OŠ A. T. Linharta s plavalko Tjašo Pintar / Foto: Marko Grimani, OŠ A. T. Linharta

(1) V prostorski enoti PE1 (park) se primarno urejajo zelene
površine in parkovne ureditve javnega značaja. Visokode-

11. člen
(dopustne kapacitete objektov in ureditve)

(1) Prostorska enota PE1 predstavlja obstoječi športni park in
se ohranja kot zelena odprta površina, ki tvori vez med novim trgom ter parkom graščine oz. bolnišnice in zelenim
zaledjem ob potoku Blatnica s pobočjem Sv. Petra. Ohranja
se rekreativno športna funkcija, ki se nadgrajuje ali zamenja
z novimi družbenimi funkcijami in parkovnimi ureditvami.
Park je treba zasnovati celovito, vključno z načrtom krajinske ureditve, po tem je izvajanje lahko segmentno, vendar
skladno s celovito zasnovo.
(2) Prostorska enota PE2 se razvije v osrednji prostor - trg Begunj. Zasnuje in oblikuje se kvalitetno in reprezentativno kot
odprti prostor, ki se ga uporablja za občasne dogodke in
prireditve.
(3) Prostorska enota PE3 zavzema današnji gasilski dom, ki
vsebuje več vitalnih javnih programov, kot so knjižnica, gasilsko društvo, prostori krajevne skupnosti, pošta, ... Funkcionalna in oblikovna zasnova objekta je zastarela, zato je
treba objekt posodobiti in preoblikovati v sodoben osrednji
javni objekt naselja. Vzpostaviti mora novemu trgu primerno
lice.
(4) Prostorska enota PE4 je namenjena zaokrožitvi programa
Avsenik v Begunjah, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših identifikacijskih stebrov Begunj. Glavni nov
program je nastanitveni, ki bo dopolnjeval celostno ponudbo turistično glasbene vsebine. Ker gre za večji gradbeni
poseg v tkivo naselja, se kvalitetno oblikovanje zagotavlja z
zahtevo po izvedbi arhitekturnega natečaja. Ohranjajo in
razvijajo se tudi ostali podporni programi, kot je galerija,
glasbena šola, ...
(5) Prostorska enota PE5 predstavlja obstoječe enostanovanjske objekte oz. starejšo kmetijo. Večje spremembe niso
načrtovane.
(6) Prostorska enota PE6 se ohranja kot večja zelena (kmetijska) površina.
(7) Prostorska enota PE7 je namenjena ureditvi večjega javnega parkirišča za osebna vozila ter avtobuse za celotno naselje. Namenjena je preoblikovanju današnje državne ceste
Poljče - Begunje (cesta »C«) v prednostno peš povezavo oz.
površino. Uredi se novo avtobusno postajališče.
(8) Prostorska enota PE8 je namenjena zlasti rekonstrukciji,
posodobitvi in povečanju obstoječih objektov, trgovine
vključno z ureditvijo dostopov in ureditvi površin za mirujoči
promet.
(9) Prostorska enota PE9 predstavlja glavno prometno os skozi Begunje (cesta »A«), ki se na novo uredi tako, da se več
pozornosti posveča peš prometu. Dogradijo se površine za
pešce, talne ureditve, ki prispevajo k prometni varnosti vseh
udeležencev, hkrati pa signalizirajo, da tržni prostor nadvladuje cestnega.
(10) Prostorska enota PE10 je namenjena vzpostavitvi nove
državne ceste (cesta »B«) med Poljčami in Begunjami (in s
tem vsaj delni prometni razbremenitvi središča Begunj).
(11) Prostorska enota PE11 je namenjena vzpostavitvi novega
krožnega križišča na vstopu v Begunje.

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane
ceste in gozdne ceste: občinske ceste
– dopustno je urejanje javnih zelenih površin.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12650 Stavbe za šport: samo pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.) znotraj gradbenih črt
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in
pomoč
– dopustno je urejanje parkirišč na terenu in v kletnih etažah.
(4) V prostorski enoti PE4 (Avsenik) so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12301 Trgovske stavbe: do 100 m² BTP
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: do 100 m² BTP
– 12420 Garažne stavbe: samo v podzemnih etažah
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo
– dopustno je urejanje parkirišč na terenu in v kletnih etažah.
(5) V prostorski enoti PE5 (stanovanjski objekti) so dopustni
naslednji objekti in dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
do 50 % neto tlorisne površine objekta je lahko
namenjene tudi za:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12301 Trgovske stavbe
– obstoječe kmetijske dejavnosti se lahko ohranjajo, obsega
ni dovoljeno povečati,
– dopustno je urejanje parkirišč na terenu in v kletnih etažah.
(6) V prostorski enoti PE6 (travnik) se ohranja kmetijska raba
prostora (travnik, njiva, ...), brez možnosti umeščanja novih
objektov.
(7) V prostorski enoti PE7 (parkirišče) so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
– 12420 Garažne stavbe: samo v podzemnih etažah
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo
nadstrešnice za potnike na avtobusnih in
drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste: občinske ceste
– dopustno je urejanje parkirišč na terenu in v kletnih etažah.
(8) V prostorski enoti PE8 (Mercator) so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe: ne v pritlični etaži
– 11210 Dvostanovanjske stavbe: ne v pritlični etaži
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe: ne v pritlični etaži
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12301 Trgovske stavbe
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12420 Garažne stavbe: samo v podzemnih etažah
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– dopustno je urejanje parkirišč na terenu in v kletnih etažah.
(9) V prostorskih enotah PE9, PE10 in PE11 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste: državne ceste

št. 293, 22. julija 2022
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Olimpijski dan s Tjašo Pintar

V četrtek, 23. junija, se je Osnovna šola Antona Tomaža Linharta pridružila
praznovanju rojstnega dne olimpijskih iger moderne dobe.

vodila tudi na študij v ZDA,
slišali pa smo tudi nekaj
anekdot iz časov, ko je bila
še učenka naše šole. Poudarila je, kako pomembno
je ukvarjanje s športom, da
pa je enako pomembno
tudi pridobivanje izobrazbe, zato morata šport in
šola hoditi z roko v roki,«
je še povedala.
Na koncu prireditve so se
vsi skupaj podali še na
olimpijski tek, se posladkali s sladoledom in prejeli
medalje.
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(1) Če ni v tem členu drugače določeno, veljajo sledeča merila
za vse načrtovane objekte: Strešna kritina je sive barve (pri
zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno
steklo in steklu podobni brezbarvni materiali ali izvedba zelene strehe). Ne glede na druga določila imajo nadstreški
lahko tudi ravno streho v tehničnem naklonu do 8°. Svetleče kritine niso dovoljene. Strehe so lahko zaključene s
čopi. Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in
frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade
ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi
morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad
na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta
odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa
le s strešnimi okni. Frčade na dvokapnih strehah ne smejo
biti višje od slemena osnovne strehe, naklon strehe na klasičnih frčadah mora biti enak naklonu osnovne strehe. Linija slemena in kapi mora teči nad oziroma pod strešnim pomolom neprekinjeno. Strešna okna so dovoljena, vgrajena
morajo biti tako, da ležijo v ravnini strešine v skladu s tehnologijo oken. Fotovoltaične celice in sončni sprejemniki
so lahko položeni na strešino oz. so del strešine, če niso
vidni v vedutah na dediščino.
(2) Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih
objektov so dopustni na zatrepu tako, da se raztezajo po
celi širini zatrepa. Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali
elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.
(3) Fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih
materialov v beli ali v drugih svetlih barvnih tonih. Vsiljive,
izstopajoče, neavtohtone barve fasad in fasadne obloge iz
umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
Lahko so deloma izvedene iz naravnih materialov, kot sta
naravni kamen in les.
(4) V PE4 (Avsenik) se lahko odstopa od določil prejšnjih odstavkov, če to predvideva s strani ocenjevalne komisije izbrana natečajna rešitev ter s tem soglaša organizacija, pristojna za varstvo kulturne dediščine.
(5) Na fasadah so dopustne table za označevanje širine 1 m in
višine 25 cm na dejavnost. Tabla mora biti nameščena na
pritlični fasadi. V PE 3 in PE4 so v okviru fasade objektov

12. člen
(oblikovanje objektov)

nih črt objekti. Višinski gabarit stavb je lahko do P+1+M.
Streha je simetrična dvokapnica v razponu od 38° do 45°.
Višina kapa je največ 6 m od raščenega terena. Delež odprtih bivalnih površin mora biti najmanj 30 %. Servisno napajanje objekta (dostava) se ne sme vršiti neposredno z
državnih cest.
(9) V prostorski enoti PE11 (krožišče) znotraj krožišča je lahko
le parterno oblikovana zelena površina. Konkretne rešitve
ureditve sredinskega otoka je treba obdelati v projektu PZI
ob predhodni uskladitvi rešitev z upravljavcem državne ceste.
(10) Pri rekonstrukcijah se ohranja obstoječe oblikovanje in
naklon strehe.
(11) Pri vseh objektih je dopustno izvesti do dve podzemni (kletni) etaži.
(12) V PE1, PE2 in PE4 so dopustne začasne ureditve in postavitve objektov za prireditve (prireditveni šotori, odri, stojnice, ...) pod pogojem, da se jih da odstraniti brez povzročene škode stalni ureditvi in da niso postavljene več kot en (1)
mesec. Za začasne ureditve je treba pridobiti soglasje Občine Radovljica.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

belna vegetacija je lahko posajena le v posameznih gručah.
Znotraj vsakega otoka, določenega z gradbenimi mejami, je
lahko po en paviljonski objekt, pritlične etažnosti. Bruto tlorisna površina ne sme preseči 200 m². Znotraj gabarita
objekta se lahko umešča transformatorska postaja. Simetrična dvokapna streha z naklonom od 38° do 45°. Fasada
mora biti nevtralna, zadržana. Višina kapa je največ 3,2 metra od raščenega terena. V severozahodnem vogalu prostorske enote se lahko postavi transformatorska postaja s
kvalitetno, a čim bolj zadržano in neopazno oblikovano fasado, lahko obdelano tudi v lesu. Ob glavni cesti mora ostati parkirišče (ki se prometno tehnično preoblikuje) in ki lahko funkcionira tudi kot večnamenski tlakovan prostor. Kapaciteta mora biti vsaj 25 PM, največ 40 PM. V parku se lahko
postavljajo elementi raznovrstne urbane opreme, kot so
otroška igrišča, športne naprave ter drugi elementi za rekreacijo, informativne oz. interpretacijske točke ipd.
(2) V prostorski enoti PE2 (trg) se uredi nov osrednji trg naselja.
Trg se kvalitetno in reprezentativno oblikuje. Opremi se ga
lahko z urbano opremo, kakovostno tlakuje ter v manjšem
delu zazeleni. Občinska cesta »D«, ki poteka preko trga se
oblikuje podrejeno oblikovanju trga. Na trgu je dopustno
postaviti en spomenik, ki ne sme prevzeti vloge dominante
v prostoru.
(3) V prostorski enoti PE3 (gasilski dom) so lahko znotraj gradbenih mej objekti. Največja višina je P+1+M. Simetrična
dvokapna streha z naklonom od 38° do 45°. Z morebitno
dozidavo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta, ki posega
tudi v fasadno opno, je treba prenoviti in poenotiti fasado
celotnega objekta s kvalitetnim oblikovanjem, ki mora prispevati k oblikovanju trga. Gasilski stolp in nujne inštalacije
za zagotavljanje univerzalnega dostopa (dvigalo) smeta presegati višino strehe.
(4) V prostorski enoti PE4 (Avsenik) so lahko znotraj gradbenih
črt objekti. Višinski gabarit stavb je lahko do P+2+M. Simetrična dvokapna streha z naklonom od 38° do 45°. Stavbne
mase morajo biti členjene, upoštevana morajo biti tradicionalna razmerja. Delež odprtih bivalnih površin mora biti najmanj 25%. Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,60. Za
novogradnje v PE4 je treba arhitekturno rešitev pridobiti na
odprtem natečaju. V ocenjevalni komisiji mora biti zagotovljena prevlada stroke. Enega člana v komisijo imenuje Občina Radovljica. Do izgradnje novih objektov je dopustna
začasna raba tega prostora kot urejenega večnamenskega
prostora (parkirišče, dogodki, ...).
(5) V prostorski enoti PE5 (stanovanjski objekti) so lahko objekti s podolgovatim tlorisnim gabaritom v razmerju stranic vsaj
1:1,35. Tloris je lahko tudi členjen v obliki črke »L« in »T«
pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugega. Višinski gabarit stavbe je lahko do P + 1 + M. Višina
kapi je največ 5,5 m nad raščenim terenom. Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice
oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v
primeru členjenega tlorisa. Štirikapne (oziroma večkapne)
strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je
v razponu od 38° do 45°. Delež odprtih bivalnih površin
mora biti najmanj 40%. Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,35.
(6) V prostorski enoti PE6 (travnik) se ohranja večja odprta zelena površina (travnik, njive, ...).
(7) V prostorski enoto PE7 (parkirišče) je parkirišče za osebna
vozila kapacitete vsaj 75 PM ter vsaj 5PM za avtobuse. Na
katerem koli mestu ob “stari” cesti za Poljče je avtobusno
postajališče, z vsaj enim čakališčem, ki ima nadkrit prostor
za potnike. Območje med pokopališčem, staro pošto in trgovino se oblikuje v enotnem tlaku ter s kvalitetno arhitekturno zasnovo.
(8) V prostorski enoti PE8 (Mercator) so lahko znotraj gradbe-
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–
–

2. člen
(višina sredstev)

Številka: 41015-0001/2022-3
Datum: 23. 6. 2022
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Katastrska
površina
(GURS)
v m2

Občina
Radovljica

Lastništvo

o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

1. Z zemljišča:

Katastrska
ID znak
občina

2151 1874/2

se izbriše zaznamba javnega dobra.

Begunje

ODLOČBO

3.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08,
100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14), 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 26. redne seje, z dne 22. 6. 2022, Občinska
uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

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

5. člen
(veljavnost)

Vsakemu izmed območij iz 3. člena tega sklepa se letno dodeli 40.000 EUR.

4.člen
(obseg sredstev po območjih)

Za potrebe izvedbe postopka priprave participativnega proračuna in dodelitve sredstev se za leti 2023 in 2024 v občini
Radovljica oblikuje 5 območij:
Območje 1: KS Radovljica,
Območje 2: KS Lesce,
Območje 3: KS Kamna Gorica, KS Kropa, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava,
Območje 4: KS Podnart, KS Ljubno, KS Brezje in
Območje 5: KS Begunje, KS Mošnje, KS Otok.

3. člen
(število in obseg območij)

Višina sredstev za izvedbo participativnega proračuna Občine
Radovljica za leto 2023 znaša 200.000,00 EUR in za leto
2024 200.000,00 EUR.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

na stroške investitorja je treba zagotoviti sanacijo zaradi
gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in
naprav,
zemljišče, poškodovano v času gradnje, je treba v najkrajšem možnem času sanirati in zatraviti oziroma zasaditi z
lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,

47. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne v območju OPPN,
postavitve začasnih objektov (za prireditve),
rekonstrukcije.
–
–

XII. KONČNE DOLOČBE

48. člen
(vpogled)

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica
in Upravni enoti Radovljica.

49. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

50. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 3505-0006/2013
Datum: 22. 6. 2022

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

2.
Na podlagi 17., 31. in 101. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14), 87. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 2. člena Pravilnika o
postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica (DN UO, št. 268/20) je Občinski svet Občine Radovljica na
svoji 26. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku izvedbe postopka participativnega proračuna
za leti 2023 in 2024

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom Občinski svet Občine Radovljica določa postopek izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica za
leti 2023 in 2024.

(1) Na obravnavanem območju sta zgrajeni dve telekomunikacijski omrežji (Telekom Slovenije, d.d. in Telemach d.o.o.).
Ti obstoječi omrežji je treba zaščititi, prestaviti ali dograditi
za potrebe priključitve. V primeru prestavitve tras telekomunikacijskih omrežij je treba rekonstrukcijo kabelskih kanalizacij načrtovati celovito, skupaj z ostalimi napravami komunalne javne infrastrukture in ustreznimi medsebojnimi odmiki.
(2) Priključitev stavb je možna na obe telekomunikacijski
omrežji, skladno s tehničnimi pogoji upravljavca posameznega omrežja.
(3) Ob gradbenih posegih v varovalnih pasovih je treba izvajati
zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito telekomunikacijskih
naprav. Zahteve za zaščito in varovanje posameznega
omrežja določi upravljavec na osnovi vložene zahteve za
izdajo projektnih pogojev.

43. člen
(telekomunikacije)

45. člen
(odstopanja)

(1) V območju OPPN je nova transformatorska postaja (TP), ki
nadomešča obstoječe TP 478 Jožovc, TP 037 Begunje ter
RP 262 Poljče.
(2) V primeru potrebe po dodatni transformatorski postaji se
le-ta lahko umesti znotraj gabarita objekta (jurček) v PE1,
znotraj gradbenih črt.
(3) Obstoječe prostozračno elektrodistribucijsko omrežje se
bo nadomestilo s kabelskim SN in NN omrežjem, ki bo služilo napajanju obstoječih in predvidenih porabnikov z električno energijo.
(4) Obstoječi odjemalci z električno energijo se bodo napajali
iz obstoječega oziroma novega elektrodistribucijskega
omrežja. Za priključevanje novih odjemalcev je treba predvideti ustrezno novo NN omrežje oziroma se lahko koristijo
proste kapacitete obstoječega elektrodistribucijskega
omrežja. NN omrežje mora biti zgrajeno v kabelski kanalizaciji.
(5) Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti
dostopne z javnih površin njihove lokacije bodo določene v
projektu elektrifikacije območja.
(6) Pred začetkom gradbenih posegov je traba zakoličiti elektroenergetske vode. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v
območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je treba
predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.
(7) Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih
elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec
distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter
zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej
imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna
varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo preko
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji
poškodovani,

46. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. parcelacija:
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji, so dopustna odstopanja do ±1,0 m,
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest, so dopustna odstopanja do ±2,0 m zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu profilu ceste, kar posledično vpliva tudi na površine teh
in sosednjih parcel,
2. tlorisni gabariti stavb:
− gradbeno mejo lahko presegajo oziroma se onkraj nje gradijo uvozi v kletne etaže, tudi kadar so nadkriti,
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras,
površin, karakteristik, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih, oblikovnih in
okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.
(3) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji, vendar znotraj zahtev, ki jih določa OPPN.
(4) Ograje lahko presegajo gradbeno mejo, če je za to pridobljeno soglasje soseda oz. upravljavca ceste.
(5) Do končnih ureditev, načrtovanih z OPPN, so dopustne začasne parterne ureditve, zlasti ureditve zunanjega prostora:
zelene površine, tlakovane površine, površina za mirujoči
promet, površine za začasne ureditve za prireditve, ... Tudi
za začasne ureditve je treba pridobiti soglasja nosilcev urejanja prostora, ki jih zadevajo.

XI. ODSTOPANJA IN DRUGI POGOJI TER ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

42. člen
(električna energija)

(1) V območju OPPN je že zgrajeno hrbtenično plinovodno
omrežje.
(2) Vsi novi objekti se lahko priključijo na omrežje zemeljskega
plina za uporabo pri kuhanju, ogrevanju, pripravi tople sanitarne vode, tehnologiji in hlajenju.

41. člen
(plinovod)

44. člen
(javna razsvetljava)
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(1) Tangirano območje državnih cest (cesta »A«, cesta »B«, krožišče, cestni priključki oz. križišča, površine za pešce in
kolesarje idr.) ter območje lokalnih cest in drugih javnih površin je treba ustrezno osvetliti s cestno razsvetljavo.
(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede
energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih
površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna
in nebleščeča.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ja v Zgošo. Vpliv iztoka padavinskih voda z območja OPPN
na visoke vode Zgoše je zanemarljiv.
(3) Kanalizacija za padavinske vode se ne sme priključiti na
zbirno javno kanalizacijo.
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(1) Na območju OPPN, razen na površinah, namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje nezahtevne in enostavne objekte:
- stavbe: v PE1 samo znotraj omejitev iz 11. člena (dopustne
kapacitete objektov in ureditve),
- pomožni objekt v javni rabi,
- ograja: medsosedska največ do višine 1,2 m, v območjih,
kjer je potrebno zagotavljati prometno-varnostno preglednost, največ do višine 0,7 m nad niveleto vozišča, varovalne ograje ob igriščih so lahko višje.
- podporni zid: največ do višine 0,8 m,
- rezervoar,
- vodnjak, vodomet: ne v PE 3, PE 4, PE 5, PE 6 in PE8,
- priključki za objekte gospodarske javne infrastrukture,
- samostojno parkirišče,
- kolesarska pot, pešpot in podobne,
- športno igrišče na prostem: samo v PE1,
- pomožni komunalni objekt,
- pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Nezahtevni objekti in enostavni objekti za lastne potrebe se
lahko postavljajo v okviru gradbene parcele obstoječega
legalno zgrajenega objekta v skladu s predpisi o vrstah

14. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Zemljišča ob predvidenih objektih se namenijo kvalitetni zunanji ureditvi zelenih površin, ureditvi parkirišč, dovozov,
manipulativnih in servisnih površin.
(2) Zasaditve v območju prometnic ne smejo ovirati preglednosti na cesti. Pri zasaditvi je treba upoštevati zahtevane odmike od komunalnih vodov, korenine ne smejo segati v območje infrastrukture.
(3) Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in mora biti
prilagojen lokalnim klimatskim razmeram.
(4) Višinske razlike v terenu se lahko rešuje z izvedbo brežin oz.
z gradnjo opornih zidov. Preoblikovani teren se mora na
okoliški teren navezati z mehkimi prehodi. Višinskih razlik
na robu parka (PE1) ni dovoljeno premoščati z opornimi zidovi.
(5) Parkirišča, večja od 10 PM, se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih zazelenjenih pasovih zasadi drevesa, ki
zagotavljajo osenčenje parkirnih površin. Na vsaka štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo.
(6) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne
objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na
ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno
ureditev zelenih površin.
(7) Posegi vodotok in prostor ob vodotoku morajo ohranjati
pretočnost ter ohranjati naravno obvodno zarast oz. kreirati
ustrezne pogoje zanjo.
(8) Novo zacevljenje vodotoka ni dopustno, lahko pa se odstranijo obstoječe cevi in vodotok renaturalizira.
(9) V PE7 (parkirišče) je v skrajno severo zahodnem robu obvezna izvedba zaščitnega pasu, ki bo omejeval hrup in poglede med delom parkirišča za avtobuse in stanovanjskimi
objekti. Obvezna je hortikulturna ureditev tega pasu, dopustna je protihrupna ograja, ki mora biti hortikulturno obdelana.

13. člen
(krajinska ureditev)
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(1) Lega objektov na parceli, namenjeni gradnji, mora upoštevati sledeče odmike:
- Odmiki stavb so določeni z gradbenimi črtami.
- Objekti v PE5 morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni za najmanj 2,0 m.
- Enostavni in manj zahtevni objekti, razen ograj, morajo biti
od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 1,5 m.
- Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo
0,5 m do meje sosednjih parcel, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi
tudi na meji parcel, če se lastniki parcel, ki jih razmejujejo,
o tem pisno sporazumejo.
- Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih parcel tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.
- Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni
najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobnotehnični in požarnovarnostni pogoji.
- V primeru rekonstrukcije ali odstranitve in nove (nadomestne) gradnje na mestu legalno zgrajenih objektov v enakih
ali manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritih z isto namembnostjo ali namembnostjo z manjšimi vplivi na okolje soglasje
lastnika sosednje parcele v zvezi z odmiki ni potrebno.
- Gradnja novih objektov, vključno z nadzidavami in dozidavami, mora biti od cestnega telesa javnih cest oddaljena kot
določa gradbena črta, če le-ta ni določena pa najmanj 5,0
m oziroma v skladu s področnimi predpisi. Odstopanje od
teh določil je možno s soglasjem upravljavca ceste.
- Manjši odmiki so dovoljeni, če so za njih pridobljena pisna
soglasja lastnikov sosednjih parcel.
(2) Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene
bankine oddaljeni najmanj 1,5 m, oziroma najmanj 0,5 m na
meji s hodnikom za pešce (pločnikom), če je le-ta zgrajen.
Če je odmik manjši od 1,5 m je treba pridobiti soglasje
upravljavca ceste.
(3) Žive meje se ne štejejo kot ograje, morajo pa biti zasajene
od meje toliko, da ne motijo sosednje posesti, od roba ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti (najmanj 0,5 m od utrjene bankine, pločnika, ...). Predpisana je uporaba avtohtonih rastlinskih vrst.
(4) V primeru posegov v varovalnem pasu državne ceste (15 m
od zunanjega roba cestnega sveta) je treba rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pozitivno mnenje oz. soglasje upravljavca državne ceste. Posege je treba predvideti izven parcele državne ceste in v ustreznih od odmikih od državne ceste, tako da ne bo ovirana
preglednost na območju državne ceste in cestnih priključkih, da ne bo ovirana postavitev prometne signalizacije in
opreme ob državni cesti ter da ne bo negativnih vplivov na
območje državne ceste in promet.

15. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)

objektov glede na zahtevnost, upoštevati pa je treba še naslednje:
- oblikovanje: streha dopolnilnih objektov mora biti enakega
naklona kot osnovni objekt ali ravna (do 8O),
- material: enostavni objekti morajo biti leseni ali leseni s
kovinsko konstrukcijo oziroma zidani,
- fasada: biti mora lesena ali barvana oz. ometana v barvah,
skladnih z barvo osnovnega objekta; kovinska konstrukcija
je lahko tudi v temnih barvah.
(3) Na območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov in priključevanje legalno zgrajenih
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
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dovoljene večje označbe, ki se morajo načrtovati hkrati z
arhitekturo objekta.
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(2) Če ni drugače določeno, se parcele, namenjene gradnji,
lahko delijo na manjše parcele, vendar morata velikost in oblika
parcele upoštevati oziroma zagotoviti:
− predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FI),
− predpisan delež odprtih bivalnih površin,
− odmike od parcelnih mej, odmike od gradbenih črt in podobno,
− namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
− možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in
naprave,
− omejitve uporabe zemljišča,
− spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni
in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),

katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
2.240 m².
7. prostorska enota PE7:
− P10: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega zemljišča s parcelnima številkama
352/10, 355/7 in dele zemljišč s parcelnimi številkami
352/7, 352/9, 354/2, 354/10, 355/3, 355/5, 1819/1,
1863, vse katastrska občina (2151) Begunje. Površina
meri 2.061 m²,
− P11: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
355/3, 355/10, 355/12, 355/13, 356/2, 1003/2, vse
katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
3.792 m²,
− P12: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številkama
355/10, 356/2, obe katastrska občina (2151) Begunje.
Površina meri 399 m².
8. prostorska enota PE8:
− P13: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih
in prometnih površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 355/3, 355/5, 355/6, 355/10, 355/13,
vse katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
2.064 m².
9. prostorska enota PE9:
− P14: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega zemljišča s parcelnima številkama
352/15, 338/12 in dele zemljišč s parcelnimi številkami
338/9, 338/10, 338/11, 352/4, 352/7, 352/8, 352/13,
352/14, 355/5, 355/6, 355/10, 355/11, 355/13,
377/3, 377/10, 379/2, 1818/6, 1819/1, 1863, 1879/2,
vse katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
2.334 m².
10. prostorska enota PE10:
− P15: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
356/2, 356/3, 1001/1, 1002, 1003/2, 1863, 1868, vse
katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri 2.745
m².
11. prostorska enota PE11:
− P16: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
355/10, 355/11, 356/2, 356/3, 381/3, 397/2, 1818/6,
vse katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
1.424 m²,
− P17: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
356/3, 356/4, 381/3, 381/5, 1818/5, 1818/6, vse katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri 1.360 m²,
− P18: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelno številko
381/3, katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
275 m². Velikosti parcel so informativne oz. grafične.
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16. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Odstrani se stavba št. 2151-467 (informacijski paviljon).
(2) Zaradi potreb ureditve državne ceste in umestitve hodnika
za pešce se odstrani nakladalna rampa pri stavbi dela stavbe št. 2151-473 (nakladalna rampa trgovine Mercator ob
državni cesti), v delu, ki presega gradbeno črto. Odstranitev je pogoj za kakršne koli posege na predmetnem objektu, razen vzdrževanja.

V. NAČRT PARCELACIJE
17. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele:
1. prostorska enota PE1:
− P01: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega zemljišča s parcelno številko 338/8 in
dele zemljišč s parcelno številko 338/11, obe katastrska
občina (2151) Begunje. Površina meri 5.540 m²,
− P02: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številkama 338/9 in 338/10, obe katastrska občina
(2151) Begunje. Površina meri 765 m²,
− P03: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega dele zemljišč s parcelnima številkama
338/10 in 338/11, obe katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri 1.112 m².
2. prostorska enota PE2:
− P04: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega zemljišča s parcelno številko 352/12
in dele zemljišč s parcelnimi številkami 338/6, 338/11,
351/7, 352/4, 352/13, 352/14, 361/10, 1879/1, vse
katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri 1.894
m².
3. prostorska enota PE3:
− P05: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelno
številko 338/4 in dele zemljišč s parcelnimi številkami
338/3, 338/5, 338/6, 338/11, vse katastrska občina
(2151) Begunje. Površina meri 2.445 m².
− P06: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelno
številko 351/2 in dele zemljišč s parcelnimi številkami
338/3, 338/5, 338/11, 351/7, 1870/1, vse katastrska
občina (2151) Begunje. Površina meri 515 m².
4. prostorska enota PE4:
− P07: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih
površin, ki obsega zemljišča s parcelnima številkama
352/9, 352/11 in dele zemljišč s parcelnimi številkami
351/7, 351/10, 352/7, 352/13, 354/2, 354/10 1870/1,
vse katastrska občina (2151) Begunje. Površina meri
6.133 m².
5. prostorska enota PE5:
− P08: parcela, namenjena gradnji stavb ter ureditvi odprtih in prometnih površin, ki obsega zemljišča s parcelnimi
številkami 351/8, 353/4, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6,
354/8 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 353/1,
353/3, 353/2, 354/9, 1863, vse katastrska občina
(2151) Begunje. Površina meri 3.652 m².
6. prostorska enota PE6:
− P09: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obsega
zemljišče s parcelno številko 354/1 in dele zemljišč s
parcelnimi številkami 353/1, 353/2, 355/7, 1863, vse
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37. člen
(intervencijske poti in površine)
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(1) Padavinske vode obravnavanega območja je treba prioritetno ponikati. Za dimenzioniranje ponikovalnic se uporabi
koeficient prepustnosti za zameljen prod, in sicer 1,10 x
10-5 m/s. Če so na voljo, se lahko uporabi natančnejše
podatke o prepustnosti tal, kot izhaja iz natančnejših geomehanskih raziskav za konkretno območje.
(2) Če ponikanje padavinskih vod ni možno ali zadostno, kar je
treba računsko dokazati, se viške padavinskih vod preko
novega kanalizacijskega sistema za padavinske vode odva-

40. člen
(kanalizacija za padavinske vode)

(1) Za oskrbo objektov v območju OPPN se načrtuje obnovo in
dograditev javnega kanalizacijskega (ločenega) sistema:
- podaljšanje kanalizacije iz Poljč do hišne številke Begunje
10, PVC DN 250,
- obnova kanala od bolnišnice proti Elanu, DN 400
- obnova kanala, ki preči območje na JZ, PVC DN 250.
(2) Varovalni pas javne kanalizacije sega dva metra levo in desno od osi. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih
objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s
soglasjem upravljavca.
(3) Za obnovo kanalizacije je treba izdelati projektno dokumentacijo, ki jo pregleda in potrdi upravljavec javne kanalizacije.
Upravljavcu mora investitor odstopiti en izvod projektne dokumentacije.

39. člen
(kanalizacija)

(1) Za oskrbo objektov v območju OPPN se načrtuje obnovo in
povečanje javnega vodovoda:
- od bolnišnice do roba območja OPPN pri Elanu, DUCTIL DN
150,
- v smeri proti Poljčam, DUCTIL DN 125 ali PEHD DN 160,
- v smeri proti gasilskemu domu, PEHD DN 160.
(2) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz obstoječega in predvidenega javnega vodovodnega omrežja.
(3) Varovalni pas javnega vodovoda sega dva metra levo in desno od osi. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih
objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s
soglasjem upravljavca.
(4) Za obnovo vodovoda je treba izdelati projektno dokumentacijo, ki jo pregleda in potrdi upravljavec javnega vodovoda.
Upravljavcu mora investitor odstopiti en izvod projektne dokumentacije.

38. člen
(vodovod)

(1) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in
ozelenitev.
(2) Intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da
je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton.
(3) Javne poti, na katere se intervencijske poti priključujejo,
morajo izpolnjevati najmanj kriterije, ki veljajo za dovozne
poti.
(4) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli profil,
drevesa, urbana oprema in druge grajene oziroma nepremične ovire ne smejo posegati vanj.
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(4) Za zagotavljanje parkirnih mest za javne objekte so dopustna odstopanja od normativov na podlagi mobilnostnega
načrta. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število
uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev
prometne infrastrukture v določenem območju z namenom
izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti zmogljivosti za mirujoči promet.
Mobilnostni načrt se izdela za objekt ali skupino objektov,
ki predstavljajo zaključeno celoto, in sicer za javne stavbe:
stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport, stavbe za opravljanje verskih obredov,
športna igrišča, druge gradbeno inženirske objekte za
šport, rekreacijo in prosti čas, stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebno število parkirnih mest glede na
število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri
tem se upošteva namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt na podlagi mnenja za
promet pristojne službe občinske uprave potrdi župan.
(5) Pri rekonstrukciji obstoječega objekta se parkirni normativi
iz tega člena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani obstoječe število parkirnih mest.
(6) Vsako parkirišče z več kot 50 parkirnimi mesti za motorni
promet mora imeti tudi vsaj eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov in stojalo za vsaj 8 koles.
(7) Če je za objektu treba zagotoviti več kot 10 parkirnih mest,
je na parcelah, namenjenih gradnji, treba na vsaki 2 parkirni mesti za osebna motorna vozila zagotoviti eno dodatno
parkirno mesto za kolesa.
(8) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih površinah,
ne smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico
za zaposlene in za obiskovalce.
(9) Če je za objekt treba zagotoviti več kot 20 parkirnih mest,
je na parcelah, namenjenih gradnji, treba od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 %
parkirnih mest za druga enosledna vozila.

35. člen
(peš in kolesarski promet)

(1) Območje OPPN predstavlja aktivno središče naselja, kjer
se, znotraj prostorskih možnosti, daje prednost pešcu in
tudi kolesarju. Osrednjo prometno os predstavlja državna
cesta, ki mora ohranjati svojo pretočnost.
(2) Glavna komunikacijska os od novega krožnega križišča proti bolnišnici je opremljena z obojestranskih hodnikom, ki je
mestoma zožen, mestoma postane predprostor pred vhodom v javni ali poljavni program (pokopališče, gostilna, trgovina). V smeri Poljč se “stara” cesta spremeni v primarno
peš in kolesarsko povezavo.
(3) Prehode med različnimi višinami oziroma površinami je treba izvesti brez izrazitega višinskega preskoka.

36. člen
(avtobusna postaja)

Nova avtobusna postaja oz. postajališče se oblikuje v prostorski enoti PE7. Vsaj eno čakališče mora biti opremljeno z nadkritim prostorom za čakanje potnikov. Drugo in morebitno tretje
čakališče imajo lahko skromnejšo ureditev.
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(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, se za objekte zagotavljajo na lastnih zemljiščih ali na parkirišču v PE7, če s tem
soglaša upravljavec oz. lastnik le-tega.
(2) Za potrebe objektov oziroma posameznih delov objekta je
treba zagotoviti najmanjše oz. največje število parkirnih
mest, kot je določeno v aktualnem prostorskem redu občine. Za objekte oz. dejavnosti, ki niso definirane, se uporabi
normative, ki se uporabljajo v občini oz. državi.
(3) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

34. člen
(mirujoči promet)

(1) V prostorski enoti PE 11 je novo krožno križišče, ki mora biti
prevozno za vse vrste vozil. Omogočati mora udobne in varne poti za pešce in kolesarje v vse smeri. Krožno križišče
ima pomembno funkcijo upočasnjevanja prometa pred vstopom v naselje Begunje.
(2) V prostorski enoti PE7 se obstoječa cestna površina ohranja (cesta »C«), lahko se preureja in zožuje. Prednostno je
namenjena peš in kolesarski povezavi ter javnemu potniškemu prometu. Preko nje se lahko napajajo obstoječi in novi
objekti ob cesti, ki nimajo drugega dostopa. Kjer koli na
območju se locira novo avtobusno postajališče.
(3) Cestni priključki se uredijo v skladu s predpisi in pogoji
upravljavca cest. Nov priključek v PE8 s ceste Begunje Lesce je dopusten le do ureditve novega parkirišča v PE7
in vzpostavitve priključka od tam, v izvedbi desno/desno.
(4) Obstoječi priključki na lokalno cesto »C« za objekte v PE5
se prilagodijo lokaciji avtobusnega postajališča in po potrebi prestavijo, lahko tudi na rob območja PE6.
(5) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na državne in občinske ceste, razen na javne poti.
(6) Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob cesti
morata biti urejena tako, da je zagotovljena predpisana preglednost s ceste na priključek in obratno.

33. člen
(ureditev javnih cest in priključevanja na javne ceste)

(17) Ustrezna ureditev tangiranega območja državnih cest in
ureditev priključevanja območja tangiranih območij na cestno omrežje ter usklajenost rešitev z ureditvijo cestnega
omrežja je pogoj za gradnjo in obratovanje objektov na
obravnavanem območju.
(18) V primeru obnove vozišča ali rekonstrukcije državne ceste
na predmetnem odseku, če bi to pogojevale prometno - varnostne zahteve, je dolžan investitor obravnavane posege na
lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji Direkcije RS za infrastrukturo. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali
drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravičeni do nikakršne
odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del,
hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.
(19) Rešitve ureditve območja državnih cest se predvidijo na
osnovi strokovne podlage oz. dokumentacije rekonstrukcije
cestnega omrežja (izdelalo podjetje Provia, d.o.o., pod št.
PR403, marec 2022 (dop. 1.6.2022), Naklo); rešitve je treba v nadaljnji fazi nadgraditi in obdelati ter utemeljiti v projektu PZI – v skladu s predpisi in pogoji upravljavca državne
ceste.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(7) Pred izvajanjem gradbenih del objektov in ureditev, ki se
napajajo z državne ceste, je obvezna ustrezna ureditev cestnih priključkov oz. križišč z državno cesto (vključno s površinami za pešce, kolesarje idr).
(8) Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do stavb, primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in druge
površine morajo biti urejeni tako, da so zagotovljeni neoviran dostop ter vstop in uporaba stavb za funkcionalno ovirane ljudi. Stavbe morajo biti grajene brez ovir v skladu z zakonodajo s tega področja.
(9) Vsi priključki morajo biti načeloma izvedeni preko spuščenega robnika tik ob vozišču in brez poglobitve pločnika.
(10) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v predpisanem prostoru za postavitev prometne signalizacije in
opreme (2,0 m od zunanjega roba pločnika ali druge prometne površine ob cesti oz. 5,0 m od roba vozišča) ni dovoljeno. Objekti za obveščanje in oglaševanje se ne smejo
postavljati v preglednem polju, pregledni bermi in preglednostnem prostoru tangiranega območja državne ceste in
cestnih priključkov. Prav tako ni dopustno postavljanje
objektov za obveščanje in oglaševanje v območju cestnih
priključkov oz. križišč. Morebitno potrebno usmerjanje do
objekta se uskladi v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Rešitve je treba predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste.
(11) Usmerjanje do objektov oz. vsebin je dopustno skladno z
državnim oz. občinskim predpisom, ki ureja to področje.
(12) Za posege v varovalni pas državne oz. občinske ceste je
treba pridobiti projektne pogoje upravljavca državnih oz.
občinskih cest, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije, in pridobiti soglasje oz. pozitivno mnenje k projektnim rešitvam.
(13) Za območje OPPN, ki sega v varovalni pas državnih cest
oz. v vplivno območje državnih cest, je investitor za objekte
in pripadajoče ureditve sam dolžan zagotoviti morebitne potrebne ukrepe za zaščito pred hrupom državne ceste in za
zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja državne ceste. Upravljavec državne ceste
ne odgovarja za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje ceste - npr. pluženja, rekonstrukcije ceste, prometa,
hrupa idr.) na tangirano območje vzdolž državne ceste.
(14) Vegetacija, zunanja ureditev objektov ipd. ne smejo segati
na parcelo državne cesto in ne smejo ovirati preglednosti
na območju državne ceste in cestnih priključkov, prav tako
ne smejo ovirati postavitve prometne signalizacije in opreme. V nasprotnem primeru je investitor dolžan posege
ustrezno odmakniti od državne ceste.
(15) Posege v varovalnem pasu državne ceste oz. posege, ki
imajo vpliv na državno cesto je treba izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah ter pridobiti soglasje pristojnega
upravljavca državne ceste. Zaradi načrtovanih posegov na
tangiranem območju ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet (ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in
njeni interesi, ne sme biti moteno redno vzdrževanje ceste,
ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste idr.). V nasprotnem primeru je dolžan investitor posege na lastne stroške
prilagoditi potrebam ceste. V primeru ugotovitve poslabšanja prometne varnosti si Direkcija RS za infrastrukturo pridržuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov oz. zahtev za izboljšanje varnosti (na stroške investitorja obravnavanih posegov). Rešitve je treba predhodno konkretno uskladiti z
upravljavcem državne ceste in pridobiti soglasje upravljavca
državne ceste.
(16) Vse rešitve je treba v nadaljnjih fazah (DGD/PZI) konkretno
preveriti, obdelati in utemeljiti, predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pogoje in soglasje oz.
pozitivno mnenje upravljavca državne ceste.
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(1) Ureditve v prostorskih enotah PE7, PE10, PE11 ter v južnem
delu prostorske enote PE9 (južno od meje enovite etape, ki
poteka po severnem robu pokopališča) se morajo izvajati v
enoviti etapi.
(2) Izvajanje ureditev v drugih prostorskih enotah lahko poteka
v poljubnih etapah, razen sledečih obveznih zaporedij:
- avtobusno postajališče pred gostilno “Pri Jožovcu” se lahko ukine šele, ko se zagotovi novo avtobusno postajališče,
- po izvedbi parkirišča v PE7 in zagotovitvi pogojev za prometno priključevanje programov v PE8 (Mercator) iz PE7
(parkirišče) se ukine priključek za PE8 iz PE9 (cesta A),
- do izvedbe ureditev oz. izgradnje objektov v PE4 (Avsenik)
je dopustna začasna ureditev večnamenskega platoja, kot
prireditvenega prostora oz. parkirišča. Območje večnamenskega platoja ne zavzema območja, kjer so objekti, ter
priobalnega pasu (ti območji se ne štejeta v faktorje večnamenskega platoja). Največ 45 % večnamenskega platoja je
dopustno protiprašno utrditi na način, da je za vodo nepropusten (tlak, asfalt, ...) in urediti odvodnjavanje. Izven določenih gradbenih mej (GM) mora biti izključno raščen teren
z ozelenitvijo. Na območju večnamenskega platoja mora biti
raščenega terena vsaj 25 %. V primeru načrtovane rabe tudi
kot parkirišče je treba zasaditi za parkirišče določeno število dreves, ki pa se lahko locirajo na rob parkirišča oz. protiprašno urejenega večnamenskega platoja – v območje raščenega terena. V primeru tlakovanja parkirnih površin s
tratniki, ki so prepustni za vodo, morajo ti omogočati preraščanje travne ruše med posameznimi polji tratnika.
(3) Pred posegi v PE1 (park) in PE4 (Avsenik) je treba izdelati
celovito zasnovo prostorske enote, vključno z načrtom krajinske ureditve.

19. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

(1) Površine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo parcele,
namenjene gradnji javnih cest, parkirišč in ureditvi osrednjega
trga v območju OPPN. Javnemu dobremu so namenjene parcele z oznakami P04, P06, P10, P11, P12, P14, P15, P16,
P17 in P18.
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 1,7 ha.
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v grafičnih načrtih.

18. člen
(javne površine)
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(1) Na zahodnem delu območja OPPN teče potok Blatnica, ki
ima svoje vodno zemljišče ter 5 metrski priobalni pas. Območje ob potoku delno leži v poplavnem območju, in sicer
razredih srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.
(2) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na
varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati
tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se
ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim
delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov.

22. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju pričakovane naravne
vrednote Radovljica (ID 54) - geološka zvrst ter v območju
življenjskega prostora medveda (območje izjemne prisotnosti).
(2) Zaradi spremljanja stanja narave, v območju pričakovanih
naravnih vrednot, je treba ob večjih posegih (npr. gradnja
cest, kanalizacije, vodovodov itd.) organizaciji, pristojni za
varstvo narave (Zavod RS za varstvo narave) omogočiti
spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot.
(3) Ob manjših posegih, povezanih z manj obsežnimi zemeljskimi deli (npr. izkopi za individualne stanovanjske hiše, bazne
postaje itd.), obstaja možnost obstoja naravnih vrednot. V
primeru tovrstne najdbe mora investitor o najdbi nemudoma
obvesti pristojno organizacijo za varstvo narave (Zavod RS
za varstvo narave).

21. člen
(zaščita narave)

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH
VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

(1) Znotraj območja OPPN delno leži enota naselbinske dediščine Begunje na Gorenjskem – Vas (EŠD 29580). Območje urejanja se nahaja v vplivnem območju enot Begunje na
Gorenjskem – Park gradu Katzenstein (EŠD 4630) in Begunje na Gorenjskem – Grad Katzenstein (EŠD 8), ki sta razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o
razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. l. RS, št. 81/99-3802,
46/2005-1876).
(2) Posebno pozornost je treba posvetiti ohranjanju oz. odpiranju novih pogledov na prostorske dominante (Grad Katzenstein, cerkev sv. Urha, cerkev sv. Petra).
(3) Novi objekti ne smejo izstopati iz silhuete naselja in naj sledijo oblikovnim značilnostim objektov, ki sestavljajo vas.
(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma elementov
kulturne dediščine je najditelj/lastnik/odgovorni vodja del
zavezan, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(5) Za posege v območju naselbinske dediščine ter vplivnem
območju parka in gradu Katzenstein je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje oz. mnenje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

− predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska in druga reševalna vozila,
− potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.
(3) Načrtovanih parcel v PE6 in PE7 se ne sme drobiti.
(4) Najmanjša velikost nove parcele je 100 m².
(5) Najmanjša velikost parcele v PE5 za stanovanjski objekt je
400 m².
(6) Ne glede na določila tega člena je dopustno parcelirati (drobiti) parcele za potrebe objektov gospodarske javne infrastrukture (širitev ceste, transformatorska postaja, črpališče, zadrževalnik ...).
(7) Parcelacija se lahko prilagodi dejansko izvedenem stanju.
(8) Parcelacija je razvidna iz grafičnih načrtov.
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30. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
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(1) Znotraj območja OPPN poteka državna ceste R3-638/1131
Žirovnica - Begunje (cesta »C«), od km 5.900 (cca) do konca odseka navedene državne ceste in državna cesta R3638/1132 Begunje - Bistrica/Tržič (cesta »A«), od km
0.000 do km 0.170 (cca). Znotraj območja OPPN poteka
občinska cesta LC 348011 Lesce-Begunje ter lokalna javna pot od gostilne Pri Jožovcu do mlečne zbiralnice (cesta
»D«).
(2) Strokovno podlago za rekonstrukcijo cestnega omrežja je
izdelalo podjetje Provia, d.o.o., Naklo, pod št. PR403, marec 2022 (dop. 1.6.2022), z nazivom »Regionalna cesta
R3-638/1131 Žirovnica – Begunje, od km 6,030 do konca
odseka in R3-638/1132 Begunje – Bistrica (Tržič), od km
0,000 do km 0,170 na lokaciji OPPN Begunje center –
osrednje površine BE 18 in površine za ceste BE 15«
(3) V sklopu OPPN se načrtuje izgradnja novega odseka ceste
Poljče – Begunje (cesta »B«) in posledično prestavitev kategorizacije državne ceste na novo zgrajen odsek »B« ter
prekategorizacija odseka občinske ceste »A« v Begunjah v
državno, da se poveže državno cestno omrežje Žirovnica Tržič. Sedanji zadnji del državne ceste Poljče - Begunje postane občinska javna cesta »C«.
(4) Zagotoviti je treba varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu, opremljenost cest s prometno signalizacijo
in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa, načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in
merili za presojo upravičenosti njihove graditve.
(5) Posegi v varovalni pas državne in občinske ceste ne smejo
prizadeti interesov varovanja državne oz. občinske ceste in
prometa na njej, njene potencialne širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma
moteno redno vzdrževanje ceste idr.
(6) Meteorne in druge odpadne vode ne smejo pritekati na ceste ali na njej zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za
odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

32. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture se mora navezovati na obstoječo javno infrastrukturo v okolici. Zagotovljen mora biti odvoz komunalnih
odpadkov. Dopustna je izvedba telekomunikacijskega (TK)
omrežja različnih operaterjev ter morebitne druge infrastrukture.
(2) Objekte na območju OPPN je treba priključiti na cestno,
vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje.
(3) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati
usklajeno.
(4) Dopustne so začasne ureditve, ki pa morajo biti usklajene z
upravljavci javnih infrastrukturnih omrežij.

31. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN JAVNO DOBRO

črtovati protipožarne ločitve v skladu s predpisi o požarni
varnosti v stavbah.
(6) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na
proste površine ob njih in dalje do cest na območju OPPN.
Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih
zemljišč, če to niso javne površine.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

transport, je pred začetkom gradnje treba pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno stanje,
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup, naj bo primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka minimalni,
– stalno je treba zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in
kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,
– delovne naprave in stroje je treba ob neuporabi izključiti,
– ob izvajanju zemeljskih del je treba preprečiti morebitno prašenje v smeri proti poseljenim območjem.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen
(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,175 pospeška tal (g). Pri projektiranju stavb je
treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.
(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev
prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov nanjo, če to zahtevajo veljavni predpisi.

29. člen
(druga ogrožena območja in nevarnosti)

25. člen
(zaščita pred hrupom)

(1) Po razpoložljivih podatkih območje OPPN ne leži znotraj
območij ogroženih zaradi erozivnosti in plazovitosti terena.
(2) V času gradnje je treba upoštevati možnost razlitja snovi.
Zaradi navedenega je treba upoštevati naslednje ukrepe:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih
in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, odpadno
embalažo.

Upoštevati je treba naslednje ukrepe in omejitve:
– znotraj območja urejanja so dopustni takšni posegi, da hrup,
ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih dopušča veljavna zakonodaja,
– hrupna gradbena dela smejo potekati le v dnevnem času,
med 7. in 18. uro.

Splošni omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati v času gradnje, so:
– na gradbišču je treba zagotoviti potrebne varnostne ukrepe
in tako organizacijo, da se prepreči onesnaževanje voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi,
– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni

27. člen
(ukrepi v času gradbenih del)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli
vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih.

26. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe,
če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati študijo požarne
varnosti oziroma zasnovo požarne varnosti.
(3) Intervencijske poti in površine: stavbe v območju OPPN so
za intervencijska vozila dostopne po cestah v območju
OPPN ter internih dostopih do objektov.
(4) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. Če pretok vode ne zadošča za
potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali
zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.
(5) Odmiki: z izbranimi materiali je treba preprečiti možnost
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.
Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v
skladu s požarnimi predpisi. Odmiki ali protipožarne ločitve
objektov od parcelnih mej morajo preprečevati možnost širjenja požara na sosednje objekte. Pri določanju odmikov ali
protipožarnih ločitev je treba upoštevati predpise o požarni
varnosti v stavbah in predpise o požarnovarnostnih odmikih
ali požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisanih požarnovarnostnih zahtev, je treba na-

V času gradbenih del:
– se morajo posegi v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal,
– po končanih zemeljskih delih je treba takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine,
– na območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin
je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih
sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena dela,
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne
prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode,
omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,
– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih posegov, se
naj v čim večji meri uporabi za sanacijo degradiranih površin na
drugih območjih oz. za končno ureditev zelenih površina na
območju OPPN,
- na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.

24. člen
(varstvo tal in rastlin)

(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje. Nekontroliran raznos materialov
z gradbišča je treba preprečevati tako, da se:
– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– čisti vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine,
– material transportnih vozil prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče, sipke materiale vlaži,
– sipke materiale skladišči proč od stanovanjskih območij,
– ugaša motorje v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(3) Posegi na vodno in priobalno zemljišče niso dovoljeni, razen izjem, ki jih določa zakon, ki ureja področje voda (npr.
gradnja objektov javne infrastrukture). Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedani dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih
zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem
voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(4) Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali
ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru (potoku Blatnica).
(5) Za morebitne gradnje na poplavnih območjih je treba upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja
pogoje in omejitve za dejavnosti in posege na območjih,
ogroženih zaradi poplav, oz. določiti potrebne omilitvene
ukrepe. Poplavna presoja bodočega stanja z določenimi
omilitvenimi ukrepi mora biti izdelana skladno s predpisom,
ki določa metodologijo določanja razvrščanja zemljišč v razrede poplavne ogroženosti. Z ukrepi se ne sme poslabšati
obstoječe poplavne varnosti območja.
(6) Odtoke iz utrjenih povoznih in parkirnih površin je treba
ustrezno urediti, tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja
in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.
(7) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti tako, da je v čim
večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih
in strešnih površin (zadrževalniki, zelene strehe, ...).
(8) V primeru odvajanja padavinskih voda v vodotok Zgoša je
treba predvideti optimalno število iztokov glede na količine
padavinskih voda in prevodno sposobnost vodotoka, v katerega bodo speljana. lztočni objekt mora biti ustrezno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka,
mora biti oblikovan v naklonu brežine (po potrebi predvideti
vgradnjo povratne zaklopke). Kota dna iztoka mora biti na
spodnjem robu brežine. Obvezno je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge v območju iztoka.
(9) V največji možni meri je treba ohranjati naravno obvodno
zarast.
(10) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
(11) V projektu za izvedbo je treba predvideti rešitve za varčno
in smotrno rabo pitne vode (uporaba različnih tehnoloških
rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov,
ponovna uporaba odpadne kopalne vode, montaža varčnih
pip in wc kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno
vodo ali zalivanje zelenic).
(12) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali
začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda (v priobalno
zemljišče ter na območje poplavne ogroženosti), pridobiti
vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.
23. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali
prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb oziroma
nemoteče za sosednje uporabnike.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti
opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
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Pogovor

Kakšen denar, iskrena zahvala je
vrh glave za plačilo
Tonček Smolej, dolgoletni gorski reševalec in predsednik radovljiških gorskih reševalcev, je sodeloval že v več kot tisoč reševalnih akcijah. Je prejemnik
velike nagrade Občine Radovljica, to pomlad pa je od predsednika države prejel najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva.
gamo, smo sploh tu. Bi rekel, da ga ni reševalca, ki bi,
ko ga pokličemo na akcijo,
razmišljal, ali ima smisel
hoditi.
V javnosti se pogosto pojavljajo tudi diskusije o tem,
komu reševanje zaračunati
in podobno. Vedno pravim:
reševalca s tem ne obremenjujmo. Njegova naloga je
reševati, z organizacijo na
splošno naj se ukvarjajo drugi. Tudi jaz osebno se nočem pogovarjati o denarju.
Koliko pa je vredno moje
delo? Mene pravzaprav ne
morete plačati; ko grem na
akcijo, doma pustim družino, dam svoje življenje na
rezino noža … Za koliko denarja? Zato je zame edino
pravilno, da obdržimo organizacijo takšno, kot je: na
prostovoljni osnovi in z veliko podporo okolja.

Marjana Ahačič
Je dolgoletni gorski reševalec, predsednik Društva
GRS Radovljica, nekdanji
dolgoletni načelnik slovenskih gorskih reševalcev in
vodja Komisije za letalsko
reševanje.
Kot inštruktor reševalec letalec vodi usposabljanja
kandidatov za pridobivanje
nazivov reševalec letalec,
zdravnik letalec reševalec
in zdravnik hitre nujne medicinske pomoči ter vsakoletno usposabljanje za obnovitev licenc za reševanje
v gorah s pomočjo helikopterja.
Konec maja mu je predsednik države izročil najvišje
državno priznanje za izjemne dosežke na področju
prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.
Gorski reševalci imate med
ljudmi prav poseben status
in izjemen ugled.
Status gorskega reševalca je
v Sloveniji zagotovo zelo cenjen. Formalno na nacionalnem nivoju sicer ni urejen,
kot prostovoljska organizacija, ki dela v okviru zaščite in
reševanja, in za naloge, ki
jih opravlja, pa tako služba
in vsak od reševalcev dobi
vso podporo v državi kot tudi
v vsakem konkretnem primeru.
Reševalci so povsod po svetu
cenjeni, kar je razumljivo,
saj gre za specifično dejavnost, ki od posameznika
zahteva precej več kot katerakoli druga neprofesionalna organizacija. Ob tem pa
naloge, ki jih opravljamo sedaj, niso več primerljive s
tistim, kar smo delali pred
nekaj desetletji.
Kaj se je najbolj spremenilo?
Še pred tridesetimi, štiridesetimi leti smo imeli nekaj
akcij na leto. Danes jih je
lahko po deset na dan. Včasih sploh nismo vedeli, da
obstajajo delovne nesreče v
gozdu, nismo poznali adrenalinskih športov, danes se
pa vsepovsod dela, leze,
hiti …
... in povsod ste prvi, ki pridete, ko je treba pomagati?
Na težko dostopnih krajih
prav gotovo. Vedno širše področje pokrivajo tudi gasilske organizacije.
Bi bil način dela zelo drugačen, če bi se kot služba profesionalizirali?
Menim, da gorska reševalna
služba v tem trenutku ni
potrebna kot profesionalna

Tonček Smolej / Foto: Tina Dokl
organizacija. Kje bi jo pa
imeli? Eno je, da bi bil na
Brniku stalno dežuren reševalec letalec, sicer pa menim, da je po društvih organiziranost takšna, kot je,
dobra, primerljiva s tujino, z
dobro začrtano strategijo.
Vse enote, čeprav so organizirane na prostovoljni osnovi, delajo na visokem profesionalnem nivoju. Tako je
zato, ker smo si sami zadali
res visoke cilje, ki so usmerjeni samo v eno smer: pomagati. Čim hitreje in čim
kakovostneje. Naj gre kar
tako naprej, s posebno pozornostjo, posvečeno izobraževanju in prostovoljstvu.
Dostikrat slišimo, da časi
niso naklonjeni delovanju
društev, prostovoljstvu …
Vsi smo obremenjeni s službami, družinami, časa je
vedno premalo. Je tudi v
vaši organizaciji tako?
Čas je res težava. Včasih, ko
smo hodili v službe v tovarne, ni bilo nobene težave kadarkoli odhiteti na akcijo.
Danes pogosto delamo daleč
od doma, in če je akcija v dopoldanskem času, se lahko
zgodi, da je težko priti in sodelovati. Ampak če govorimo o našem društvu, ni težave,
tudi
ne
s
pridobivanjem novega kadra. Večina pride iz alpinističnih vrst. V našem društvu je tudi kar deset
medicincev, sedem od njih
je zdravnikov, vsi z opravljenim alpinističnim izpitom,
tako da je na vsaki klasični
akciji prisoten tudi zdravnik.
Še pred desetimi leti to ni
bilo predstavljivo. Res pa je

tudi, da v nekem trenutku
vsi ugotovimo, da je dela veliko. Samo letos smo tako
imeli že 68 različnih aktivnosti, sem štejem tako usposabljanja kot reševalne intervencije. Lani je bilo na
našem območju 43 reševalnih akcij. Trend je v porastu.
Zakaj?
Glavni razlog je turizem in
vse, kar prinese. Pokrivamo
tudi Bled in Gorje z okolico.
Tam smo letos imeli že
osem nesreč. V Karavankah,
kjer ture niso zelo tehnično
zahtevne, so pa dolge, rešujemo predvsem Slovence.
Mislim, da bi turistične organizacije morale narediti
več za informiranje obiskovalcev o nevarnostih v gorah.
Ni dovolj, da samo ponujajo
doživetja in razlagajo poti.
Osojnica nad Bledom je en
tak primer, fantastična, lepa,
zelo obiskana, a kaj, ko se tja
tako rekoč nihče ne odpravi
v visoki obutvi – razen domačinov, ki vedo, kako hitro
se lahko kaj zgodi. Podobno
je z Vintgarjem, ki je neizmerno lep, ampak med tisoči in tisoči obiskovalcev je
komaj kdo obut v kaj drugega kot lahke športne copate.
Na kateri točki se planinci,
ki se znajdejo v težavah, odločijo, da pokličejo pomoč?
Od česa je odvisno, kdaj
bodo obupali in si priznali,
da sami ne zmorejo več?
Zelo hitro pokličejo, ker je
informacija o tem, da se reševalci takoj odzovemo in da
znamo pomagati, zelo prisotna v splošni javnosti. To je
prinesla tudi mobilna telefo-

nija. Pred tridesetimi leti je
bilo ogromno planincev, za
katere sploh nismo vedeli,
da so poškodovani, ker so se
sami vrnili v dolino. Če so se
zvečer izgubili, so prespali v
grmovju in zjutraj, ko se je
naredil dan, sami našli pot
nazaj. Danes ob desetih zvečer pokličejo, povedo, da so
se izgubili, sporočijo koordinate in mi jih pridemo iskat,

Ko pridete v novo družbo in
se izve, da ste gorski reševalec – kaj je tisto, kar vas ljudje najprej vprašajo?
Oh, takim pogovorom se pa
izogibam. Če pa se že zgodi,
da kdo odpre to temo, ljudje
največkrat začenjajo diskusije o tem, koliko obiskovalcev
gora je po neumnosti poškodovanih. In kdaj bomo začeli zaračunavati in komu vse
bi bilo treba že zdavnaj poslati račun za reševanje. Jaz
osebno pa reševanja ne gle-

»Ne nazadnje je tudi nam lažje, če v dolino
pripeljemo živega človeka … In zato, da
pomagamo, smo sploh tu. Bi rekel, da ga ni
reševalca, ki bi, ko ga pokličemo na akcijo,
razmišljal, ali ima smisel hoditi.«
nepoškodovane ... Ampak
jaz pravim, da je to dobro.
Škoda bi bilo, da bi kdo na
silo vztrajal in situacijo še
poslabšal, sploh tujci, ki ne
poznajo terena in pogosto
ne vedo, kje so …
Če se torej znajdem v težavah: kdaj je tisti trenutek, ko
je prav, da pokličem pomoč?
Pravi trenutek je, ko posameznik začuti, da je ogrožen
in da ne obvlada več situacije. To je edino merilo in moram reči, da se ga velika večina tistih, ki nas kličejo,
tudi drži. Sploh če je planinec sam in se približuje noč.
Pa če je še v gozdu. Turisti
včasih v takšnih situacijah
ne znajo več najti niti tiste
poti, po kateri so prišli do
določene točke. Takrat pokličejo in tako je prav. Ne nazadnje je tudi nam lažje, če v
dolino pripeljemo živega
človeka … In zato, da poma-

dam skozi denar. Gre za
igro z življenjem, to pa je
neprecenljivo! Vedno se
splača nekomu pomagati.
Se spomnite svojega prvega
reševanja?
Seveda se ga, dobro. In nikoli ga ne bom pozabil. Bil
sem še pripravnik, komaj 15ali 16-letnik, leta 1971. Eno
od večjih gorenjskih podjetij
je v Dragi organiziralo piknik za zaposlene. Zvečer se
je nekaj ljudi, mislim, da je
šlo za stavo, kdo bo prvi,
pognalo proti pločevinastemu gamsu, ki je bil postavljen na pečini nad dolino.
Nekdo je, potem ko je prihitel do gamsa, zdrsnil na drugo stran. Zelo hudo je bilo,
tudi zame. Ampak potem
prespiš, preživiš in greš dalje. Sčasoma ugotoviš, da
delo prinaša tudi veliko zadovoljstva. Takrat, ko nekomu pomagaš, takrat, ko se ti

po uspešni akciji tisti, ki si
ga rešil, iskreno zahvali …
Kako pa predelate vse te
strašne zgodbe, ki jih vidite
in doživite?
Imamo organizirano pomoč. Predvsem nam priporočajo, da se reševalci veliko
pogovarjamo med seboj,
zato po vsaki akciji sedemo
skupaj in se pogovorimo,
samo mi, brez kogarkoli
drugega. Če imamo težave,
pa so v 24 urah na voljo
usposobljeni ljudje, na katere se lahko obrnemo po pomoč.
Kaj je tisto, kar vas najbolj
podre, spravi v stisko?
Med samo akcijo ni običajno
nič posebnega, leta in praksa
naredijo svoje. Če je hudo,
ko zaključuješ, takrat je pa
težko. Sam te težke izkušnje
večinoma premagujem s tekom. Vsak drugi dan grem
okoli pol šeste na tek, takrat
prevrtim film, dobrega ali
slabega, in to pomaga.
Vaša soproga je zelo aktivna
prostovoljka Rdečega križa.
Kako usklajujeta vse te humanitarne dejavnosti, v katere sta vključena?
Joj, grozno, grozno … Včasih
je doma prava »šara«, ampak v pozitivnem smislu.
Tudi žena je zelo aktivna,
ima kup idej, izjemno delavna je, tako da včasih res kar
težko vse uskladiva. In ker
nima vozniškega dovoljenja,
sem za Rdeči križ tudi jaz v
življenju naredil kar nekaj
voženj. Brez pomisleka, ali
bi ali ne. To je pri nas doma
normalen način življenja. Je
pa tudi res, da je gorska reševalna služba vedno prva.
Se je že zgodilo, da so me
poklicali in je morala žena
na kakšnem križišču enostavno izstopiti iz avta in se
naprej odpraviti peš, jaz pa
sem odhitel na akcijo.
Kaj pa vam prinese največ
zadovoljstva? Nevarna situacija, ki se je dobro iztekla?
Ja, vse to. Komu se bo zdelo
neumno, ampak v spominu
mi je ostalo, kako smo pred
časom z visokega drevesa reševali mačko. Kako srečna je
bila njena lastnica, ko smo
jo spravili na varno! Že to je
bilo nekaj posebnega, potem
pa še njena pisna zahvala in
zaboj piva, ki nam ga je poslala … Nam pa se je seveda
zdelo, da smo naredili nekaj
popolnoma samoumevnega.
Ampak njej je veliko pomenilo in nam še več, ko smo
videli njo. Tako je to. Kakšen
denar, iskrena zahvala je vrh
glave za plačilo.
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Zgodbe Kovaškega muzeja
Kovaški muzej v Kropi je konec junija dopolnil sedemdeset let obstoja. Stavba, v kateri se nahaja danes, je sredi prenove, iz leta v leto bogatejše
muzejske zbirke pa so v čast kraju in ljudem, ki tu živijo. Ob obletnici so v muzeju pripravili razstavo Muzejski predmeti pripovedujejo in pravi privilegij
je, ko te z njimi v zgodovino popelje kustosinja in dolgoletna vodja Kovaškega muzeja Saša Florjančič.
Igor Kavčič
Kropa – Klinarjeva hiša velja
za eno najimpozantnejših
kroparskih stavb in zagotovo
ni naključje, da Kovaški muzej v njej deluje od svojega
začetka, ko je prva zbirka obsegala zgolj dva razstavna
prostora. Za uradni dan
ustanovitve muzeja šteje 29.
junij 1952, do leta 1955 pa se
je imenoval Tehniški muzej
Slovenije, zbirni center Kropa. Zbiranje predmetov za
muzej kroparske zgodovine
pa se je začelo že pred drugo
svetovno vojno, saj so bili že
leta 1938 člani takratne Kovinarske zadruge Plamen povabljeni k zbiranju spominov na dobo, ko so še delale
fužine in ko še ni bilo sedanje tovarne, z namenom, da
jih Zadruga uredi in shrani
v posebni zbirki ali domačem muzeju. Nekaj let po
drugi svetovni vojni so začeli priprave za muzej in pred
sedemdesetimi leti je njegovo odprtje pospremila množica ljudi. Zanimivo, da so
že takrat javnosti predstavili
tudi obnovljeni vigenjc Vice,
v katerem so domačini demonstrirali ročno kovanje
žebljev.

Od žebljev do umetnega
kovaštva
Ta čas je zaradi prenovitvenih del v stavbi Kovaškega
muzeja več zbirk umaknjenih v depoje, zato je jubilejna razstava prilagojena aktualnemu stanju v objektu.
»Ko smo začeli pripravljati
razstavo, je bilo v igri več scenarijev, od časovnice s pomembnimi točkami v nastajanju in razvoju muzeja do
predstavitve različnih muzejskih predmetov. Odločili
smo se poudariti muzejske
zbirke, ki smo jih v vseh teh
letih vzpostavili na temelju
zbiralne politike muzeja. Pri
tem smo predstavili najbolj
povedne predmete za vsako
od zbirk,« koncept razstave
Muzejski predmeti pripovedujejo pojasni kustosinja in
dolgoletna vodja Kovaškega
muzeja Saša Florjančič.

Kot temelj siceršnje stalne
postavitve in tudi raziskovalnega muzejskega dela nasploh izpostavlja tehniško
zbirko. Sogovornica je tu ponosna na izjemno zbirko več
kot sto vrst žebljev, ki so jih
v 19. in prvi polovici 20. stoletja ročno kovali v Kropi in
Kamni Gorici, žebljarska
proizvodnja pa se je nadaljevala tudi v industrijsko dobo,
v zgodbo, povezano s tovarno vijakov Plamen. »Zbirko
predstavljamo z digitaliziranim diafilmom in nekaterimi značilnimi predmeti. Diafilm je leta 1940 izdelalo
podjetje Hermes iz Ljubljane in predstavlja zgodbo takratne Kovinarske zadruge
Plamen. Diafilm dopolnjuje
vsebino diafilma iz leta
1938, ki ga je Zadruga dala
izdelati iz lastnih promocijskih posnetkov v Berlinu,
oba pa sta v slovenskem prostoru izjemni rariteti. Drugi
diafilm predstavlja tudi začetke izdelovanja smučarskega okovja in umetnega
kovaštva,« ob podobah, projeciranih na steno enega
osrednjih prostorov Klinarjeve hiše, poudarja Saša
Florjančič. Drugi del tehniške zbirke govori o nastajajoči zbirki umetnega kovaštva, za katero so predmete
začeli zbirati leta 2004. Na
razstavi izstopa čudovit kovan lestenec, delo kroparskih kovačev iz petdesetih
let, ki je visel v Kulturnem
domu na Lancovem in so ga
za muzej odkupili pred štirimi leti.

O kroparskem življenju
V muzeju hranijo tudi bogato etnološko zbirko, obiskovalci pa se lahko seznanijo
tudi z zgodovino fužinarstva
v Kropi. »Etnološki del v
muzejski zbirki, tudi ta je ta
trenutek v depojih, je zelo
pomemben za samo predstavitev življenja v teh krajih.
Na razstavi predstavljamo tri
manjše sklope, v prvem Od
rojstva do smrti smo izpostavili poslikano otroško zibko na eni in dragocen kroparski nagrobni križ na

Kamen vodnega zbiralnika nekdanje Spodnje fužine iz leta
1558 je najstarejši pomnik kroparskega železarstva v zbirki
Kovaškega muzeja. / Foto: Nik Bertoncelj

Saša Florjančič, vodja Kovaškega muzeja Kropa / Foto: Nik Bertoncelj

Izjemna umetnina razstavljeni lestenec je le eden razlogov, da bi kot stalno vzpostavili tudi
zbirko kroparskega umetnega kovaštva, graverstva in cizelerstva. / Foto: Nik Bertoncelj
drugi strani. Za načrtovani
muzej ga je že leta 1938 poklonil takratni kroparski župnik Franc Kanduč.« Na raz-

lesa, ki opozarjajo na izjemno bogato jaslično izročilo
Krope in Kamne Gorice, en
sklop pa je namenjen bivalni

Kovaški muzej je prostor povezovanja in impulz
k razvoju kraja. Ob tem si vodja Saša Florjančič
želi, da bi bil muzej spodbuda kulturnemu
življenju v Kropi in da bi s popularizacijo
umetnega kovaštva prispeval tudi h
gospodarstvu kraja.
stavi se nas močno dotakne
tudi kovana človeška lobanja, izjemno kovaško delo
mojstra Bertonclja, katerega
zgodbo in njegove mojstrovine Saša Florjančič vedno
rada poudari, saj velja za
enega najpomembnejših avtorjev v kroparski zgodovini
umetnega kovaštva.
Drugi sklop nakazuje kovaške šege, ena najbolj znanih
je spuščanje luči v vodo –
gre za tako imenovane barčice. Izpostavljena je barčica z
maketo kroparske podružnične cerkve, ki jo je izdelal
Vinko Šolar iz Krope. Predstavljene so tudi jaslice iz

kulturi s predstavitvijo izbranih posod, kakršne so v preteklosti uporabljale kovaške
družine v fužinarskih hišah.
Med njimi so tudi primeri
ohranjene lončenine z bližnjega Ljubnega.
Z muzejsko vodnico postojiva ob kamnu z izklesano letnico. »Izpostavili smo tudi
nekaj zgodovinskih predmetov, kot sta kamen vodnega
zbiralnika nekdanje Spodnje fužine iz leta 1558, ki je
tudi najstarejši pomnik kroparskega železarstva v zbirki Kovaškega muzeja, in
overovljen prepis Ferdinandovega rudarskega reda,

zelo pomembnega dokumenta za Kropo in Kamno
Gorico. Prepis je bil leta
1933 overovljen v arhivu
dvorne komore na Dunaju,
kar spet kaže na prizadevanja domačinov za vzpostavitev muzeja krajevne zgodovine že pred drugo svetovno
vojno," poudari vodja muzeja. Ob tem je predstavljenih
še nekaj del iz umetnostnozgodovinske zbirke, med
njimi dela s kovaško tematiko akademskih slikarjev
Mihe Maleša in domačina iz
Krope, Kamila Legata.

Muzej kot prostor
povezovanja
Ena izmed uspešnih zgodb
Kovaškega muzeja je tudi
glasilo Vigenjc, v katerega že
več kot dvajset let skrbno beležijo dognanja, nastala na
podlagi raziskovanj na različnih področjih dela in življenja v kraju. V Vigenjcu najdemo zgodovino Krope,
Kamne Gorice, Lipniške doline … »Glasilo Vigenjc smo
začeli izdajati leta 2001 z namenom širitve celotne muzejske zbirke. Ob počastitvi

100. obletnice rojstva mojstra Joža Bertonclja smo povezali strokovno javnost, ki
se je oblikovala v soavtorsko
ekipo. Od vsega začetka sta v
njej zakonca Joža Eržen, ki
se vedno pridruži s svojimi
pripovedmi iz Krope, in Tatjana Dolžan Eržen, etnologinja iz Gorenjskega muzeja,
tu je dialektologinja dr. Jožica Škofic, v vseh teh letih pa
se je izoblikovala mreža sodelavcev, s katero te kraje
predstavljamo na nov način.
Spoznavamo Kropo, kakršne
doslej še nismo poznali. S sodelovanjem strokovnjakov iz
različnih področij se naše vedenje širi, kar je ena kvalitet
našega muzeja.« Doslej je izšlo 18 številk, pri katerih je
sodelovalo več kot sedemdeset soavtorjev.
Pomena Kovaškega muzeja
se še kako zaveda tudi lokalna skupnost, saj je v njem
njihova zgodovina in identiteta. »Seveda, Kroparji so vedno razumeli muzej kot deležnik, ki sodeluje s krajem.
Tako je že od začetka, ko ga
je vodil Jože Gašperšič, pa Janez Fajfar, Verena Štekar Vidic, krajše obdobje tudi
Alenka Klemenc in zdaj jaz,«
poudarja Saša Florjančič in
dodaja: »Lahko rečem, da je
bil Kovaški muzej vsem nam
šola življenja, delo v njem pa
smo razumeli kot poslanstvo.
Potem ko je šla v stečaj tovarna Plamen, se spominjam
besed svoje pokojne profesorice zemljepisa Danice Zupan iz Krope, češ da je muzej
edina fabr'ka, ki v Kropi še
dobro dela.
Sogovornica si seveda želi,
da bi bila prenova Klinarjeve
hiše čim prej končana, da bi
bila prvo in drugo nadstropje vzpostavljena v tolikšni
meri, da bi lahko čim prej
nazaj postavili zbirko žebljev in etnološko zbirko.
»Želela bi, da se kot stalna
vzpostavi tudi zbirka kroparskega umetnega kovaštva, graverstva in cizelerstva. Zelo pomembno za
muzej pa je tudi raziskovalno delo na področju gospodarske zgodovine. V vseh
teh letih je bilo v tej smeri
opravljenega veliko, vselej
pa smo sodelovali tudi s
strokovnjaki za posamezna
področja.« Vodja Kovaškega
muzeja vidi muzej kot prostor povezovanja in impulz
k razvoju kraja, ob tem pa si
želi, da bi bil muzej spodbuda kulturnemu življenju v
Kropi in da bi s popularizacijo umetnega kovaštva prispeval tudi h gospodarstvu
kraja. »Mislim, da bi Kropa
tudi skozi muzejsko zgodbo
lahko obdržala primat središča umetnega oblikovanja
kovin,« svoj pogled v prihodnost Kovaškega muzeja
strne Saša Florjančič.
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Štirideset let festivala
Na jubilejnem, štiridesetem Festivalu Radovljica se bo med 5. in 23. avgustom zvrstilo deset
koncertnih sporedov z glasbo od 16. do 20. stoletja. Na njih bo nastopilo 52 umetnikov iz 15 držav.
Igor Kavčič
Radovljica – Avgust je vsako
leto že tradicionalno rezerviran za Festival Radovljica,
ki nepretrgoma od leta 1983
v sredico Gorenjske privablja vrhunske izvajalce stare
glasbe iz Slovenije in tujine.
Festival je sicer znan po starejših glasbi, v svoje sporede pa že vrsto let vključuje
tudi redko izvajano glasbo
19. in 20. stoletja, največkrat na ustreznih zgodovinskih glasbilih.
V pričakovanju jubilejne,
40. izvedbe festivala radovljiški župan Ciril Globočnik
največ zaslug za njegov obstoj pripisuje predsednici
Društva ljubiteljev stare
glasbe in radovljiški častni
občanki Mariji Kolar, ob tem
pa dodaja: »Še posebej pa
me je ob letošnji jubilejni izvedbi razveselilo, da je tudi
država prepoznala, za kako
kvaliteten festival gre, in nas
uvrstila v večletni program
sofinanciranja. Zdaj je to
med občino in državo uravnoteženo in prepričan sem,
da bo naša ekipa v bodoče festival pripravljala s še večjim
zagonom.« Letošnji festivalski proračun tako obsega
74.000 evrov, od tega že vsa
leta slabih 36.000 evrov prispeva občina, nekaj več kot
drugo polovico pa od letos
naprej tudi država.
Letos bo na sporedu deset
koncertnih večerov z glasbo
od 16. do 20. stoletja, od
tega šest v Radovljiški graščini, trije v cerkvi sv. Petra
in kot običajno eden zunaj
občine v cerkvi Marijinega
oznanjenja v Velesovem. Na
njih bo nastopilo 52 umetni-

Občina že vsa leta podpira Festival Radovljica: župan Ciril
Globočnik, predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe
Marija Kolar in programski vodja festivala Domen
Marinčič. / Foto: Tina Dokl
kov iz 15 držav, med njimi
so tudi svetovno znani glasbeniki in ansambli, kot so
britanski ansambel viol da
gamba Fretwork, nemški vokalni ansambel Die Singphoniker, ameriška sopranistka Amanda Forsythe in
hrvaški violinist Bojan Čičić.
Štirje koncerti bodo na različne načine povezani s Slovenijo. Eden je v celoti posvečen organistu koprske
stolnice Antoniu Tarsii ob
300. obletnici njegove smrti,
osrednji skladatelj na recitalu Aca Aleksandra Bišćevića
pa je v Ljubljani rojeni pianist in tenorist Francesco
Pollini. Na obeh koncertih
bo nekatere skladbe mogoče
slišati prvič v sodobnem
času.
Za program festivala že 16
let z odliko skrbi umetniški
vodja Domen Marinčič. »Zaradi več sredstev smo letos
program nekoliko povečali,
predvsem smo lahko povabi-

li tri, štiri večje sestave. Tudi
pri letošnjem konceptu sem
vztrajal pri raznolikosti, sporedi posameznih večerov
bodo tematski, gostili bomo
nekaj svetovno znanih glasbenikov, na štirih koncertih
bodo samostojno ali deloma
v povezavi s tujimi sodelovali tudi slovenski izvajalci,« je
pojasnil Domen Marinčič in
pri tem posebej omenil prvi
koncert, ki ga bo oblikoval
Festivalski baročni orkester.
Gre za zasedbo, ki bo pripravila spored, ki je nastal prav
za jubilejni festival. Koncert
ima naslov Angleška uvertura, slišali pa bomo glasbo iz
Londona v 18. stoletju.
Festival se bo simbolično začel že 31. julija s srednjeveško tržnico na Linhartovem
trgu, prvi koncert pa bo na
sporedu 5. avgusta. »Prvi
dan bomo priča trem dogodkom, najprej bomo na trgu
dvignili festivalsko zastavo,
ob 19. uri bo v radovljiškem

muzeju sledilo odprtje Krekove sobe – ob smrti skladatelja Uroša Kreka je namreč
njegova umetniška zapuščina našla mesto v Muzejih radovljiške občine – uro kasneje pa bo sledil prvi
koncertni večer,« ob tem dodaja Marija Kolar.
Drugi koncert prinaša glasbo G. F. Händla z omenjeno
sopranistko Amando Forsythe, sledil bo koncert, posvečen skladatelju Antoniu
Tarsii, Godalni kvartet Altemps prinaša glasbo Schuberta in Onslowa, angleška
glasba 19. stoletja pa bo
predstavljena z zasedbo Fretwork. Bachove sonate in
partite pa bo šesti koncertni
večer izvajal hrvaški violinist
Bojan Čičić. Sedmi koncert
bo mednarodna zasedba
Phaedrus, ki oživlja pozabljene zvoke ansambla renesančnih prečnih flavt, sledil
pa bo koncertni večer vokalne glasbe s tenoristom
Acom Aleksandrom Bišćevićem, ki bo izvajal glasbo
Pollinija, Mozarta in Bellinija. Festival bo v Velesovem
gostil odličnega organista
Mártona Borsányija in vokalnega ansambla Istvánffyja z luteransko liturgično glasbo iz Hamburga
17. stoletja, festival pa bo 23.
avgusta zaključil znameniti
sestav Die Singphoniker z
glasbo Carla Orffa, ki jo je v
tridesetih letih prejšnjega
stoletja izvajal ansambel Comedian Harmonists.
Tudi letos bo v okviru festivala potekal mojstrski tečaj
kljunaste flavte z Matejo
Bajt. Festivalske vstopnice
so že naprodaj na že uveljavljenih prodajnih mestih.

Prve kresníce
Cvetki Bevc
V nedeljo so na pesniškem večeru v Šmelovem
vrtu v Kropi prvič podelili nagrado kresníce.
Igor Kavčič
Kropa – Večer je minil v znamenju nove poezije in spomina na slovensko pesnico
in učiteljico Kristino Šuler, ki
je v Kropi preživljala otroška
leta. Osrednji dogodek je bila
podelitev nove pesniške nagrade kresníce. Ideja zanjo se

Številni obiskovalci smo prisluhnili poeziji vseh petih finalistov – Ane Porenta z
zbirko Slonim na ograji dvoma, Andraža Poliča z zbirko
Upesnjene, Cvetke Bevc z
zbirko pesmi Sled ognjenega svinčnika, Irene Pajnik
Beguš ciklom Soneti in balade ter Polone Rodič z zbirko

Cvetka Bevc / Foto: Igor Kavčič
je porodila na lanskem pesniškem Kristininem večeru v
Šmelovem vrtu.
V okviru gibanja Kultura –
Natura Slovenija, ki ga vodi
domačin in kulturni zanesenjak Slavko Mežek, so tako
pripravili razpis za nove pesniške zbirke na temo Ženske (v) pesmi, na katerega je
do zaključka 25. decembra
(na obletnico Kristinine smrti) prispelo kar 18 novih, še
neobjavljenih pesniških
zbirk. Žirija v sestavi Ana Cecilia Prenz Kopušar, Vita
Žerjal Pavlin, David Bandelj,
Robert Titan Felix in Teja
Goli je 8. marca objavila pet
finalistov.

Iz prsti, v nadaljevanju pa je
povezovalka večera Teja Goli
razglasila prvo lavreatko nagrade kresníce.
»Zelo sem počaščena in
hkrati vesela nagrade,« je
povedala Cvetka Bevc in dodala: »Sam natečaj je spodbuda za nas, pesnice, pesnike, da se za trenutek
ustavimo in razmislimo o življenju, delu Kristine Šuler,
ker se mi zdi, da je tudi
vsem nam svetlila pot.« Njena pesniška zbirka naj bi izšla jeseni, v sklopu nagrade
pa bo Cvetka Bevc, ki je sicer
doma v Murski Soboti, teden dni bivala v rezidenci v
Kropi.

Poletje z Monologi
Akademski slikar in grafik Karel Plemenitaš se v Galeriji Šivčeva hiša predstavlja na pregledni razstavi
z naslovom Monologi 1969–2019. Na ogled so tako grafike in risbe kot keramika.
Igor Kavčič
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša je čez poletje na
ogled razstava likovnih del
akademskega slikarja in grafika, dolgoletnega profesorja
risanja in keramike na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Predstavlja se s pregledno razstavo, v
katere naslov je zapisal Monologi 1969–2019.
Kot je ob odprtju povedala
kustosinja Galerije Šivčeva
hiša Barbara Boltar, Karla
Plemenitaša lahko doživljamo kot samosvojega in prepoznavnega likovnega ustvarjalca: »V svojem likovnem
opusu ohranja nekaj stalnic,
med katerimi sta tudi dosle-

dnost v individualnem pristopu k raznolikim likovnim
izzivom in odmaknjenost od
aktualnih umetnostnih trendov sodobnega časa.«
Umetnikovo nepodvrženost
trendom spoznavamo tudi
na tokratni razstavi. Kot pove
avtor, ga je v njegovem dolgoletnem likovnem ustvarjanju zanimalo predvsem,
kako se sam intimno s svojimi lastnimi občutki odziva
na naravo, na pokrajino,
gore, naravne pojave, kot so
nevihta, mavrica, na letne
čase … »Gre za moje osebne
monologe z likovnim, ki so
rdeča nit del, s katerimi se tu
predstavljam,« ob naslovu
razstave Monologi razmišlja
umetnik.

Karel Plemenitaš se je v svojem likovnem opusu enako
poglobljeno posvečal tako risbi in sliki, kot grafiki in tudi
keramiki.
V prvem prostoru so na
ogled grafike, predvsem v
tehniki jedkanice in akvatinte, v prehodnem delu galerije
umetnik predstavlja svoje
zgodnje stvaritve, v prvi vrsti
so to risbe in razni osnutki za
kasnejša dela, v zadnji sobi
pa nas Plemenitaš preseneti
in hkrati navduši z deli v keramiki.
Umetnik si je galerijo že večkrat predhodno ogledal z namenom lažje odločitve, v kateri prostor postaviti
posamezno serijo del, seveda
v želji, da bi razstava delovala

kot celota. »V prvi odprt prostor sem namenil grafike na
papirju, v srednjem prostoru
pa sem namenoma razstavil
risbe s konca šestdesetih let,
ko sem zaključeval osnovno
šolo. Te so nekako izhodišče
te razstave, saj gre za začetek
moje umetniške poti, po kateri še vedno hodim,« je povedal Karel Plemenitaš. V
grafiki in keramiki se je Karel Plemenitaš izpopolnjeval
tudi v Oslu na Norveškem,
po vrnitvi v Slovenijo pa se je
zaposlil na takratni Srednji
šoli za oblikovanje, kjer je v
svet umetnosti pomagal
mnogim generacijam danes
pomembnih slovenskih
umetnikov. Plemenitaševo
priljubljenost v šoli so potr-

Nekateri obiskovalci so na odprtju razstave v katalog želeli
tudi podpis Karla Plemenitaša. / Foto: Igor Kavčič
dile tudi številne njegove
nekdanje učenke, ki so prišle na odprtje razstave.
V zadnjem delu so na ogled
še dela iz keramike, ki odpirajo še eno dimenzijo njegove umetniške širine, ki ga je
krasila v več kot pol stoletja
dolgem ustvarjalnem opusu.

Ob razstavi je izšel tudi katalog z reprodukcijami in besedili Barbare Boltar, Milčka
Komelja in Brede Škrjanec.
Vsi umetnostni zgodovinarji
bodo skupaj s Karlom Plemenitašem konec avgusta v
Šivčevi hiši pripravili vodstvo po razstavi.

20

Deželne novice, petek, 22. julija 2022

Kultura

Darilo študentk muzeju
Čebelarski muzej Radovljica je bogatejši za tri panjske končnice in slikanico Marjana Mančka Iz dnevnika čebelice Medke. Vsi izdelki so prilagojeni
v obliko, primerno za slepe in slabovidne obiskovalce, zanimivi pa tudi za polnočutne.
obiskuje večinske šole. Je pa
v primerjavi z drugimi skupinami oseb s posebnimi

Maja Bertoncelj
Radovljica – Muzeju so jih
na dogodku sredi junija podarile Gorenjke Anja Mežik,
Frančiška Tepeš in Lea Papler, študentke inkluzivne
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.
V Čebelarskem muzeju so
darila zelo veseli. »Zelo se
trudimo, da smo dostopni,
tako fizično kot z vsebinami,
ki jih dopolnjujemo. Leta
2019 smo začeli snovati
novo stalno razstavo. K sodelovanju smo povabili ranljive skupine, tudi slepe in slabovidne. Organizirali smo
vodenje in posvetovalni sestanek. Povedali so, kaj si v
muzeju želijo, kaj jim je
všeč, na kakšen način se počutijo varne, ko pridejo v
prostor, kaj doživljajo ob tipanju predmetov ...« je povedala dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške
občine. V Čebelarskem muzeju že imajo panjsko končnico za slepe Lovčev pogreb
v digitalni obliki. To je prva
tipna panjska končnica na
računalniški tablici na svetu.
Posebej zanj jo je razvilo
podjetje Feelif. Inovativna
tehnologija omogoča občutiti sliko s kombinacijo zvoka,

Novi izdelki v Čebelarskem
muzeju Radovljica so odlični
pedagoški pripomočki. Avtori-

Dr. Petra Bole: »Zelo pomembno, nujno se mi
zdi, da se tudi ustanove, kot je muzej,
zavedamo, da so obiskovalci, ki razstave
spoznavajo in doživljajo na prilagojen način.
Prav je, da smo dostopni za vse.«
potrebami slepih zelo malo,
zato jih ne srečujemo vsak
dan in se predsodkov težje
znebimo,« pojasnjuje Aksinja Kermauner.

ce so uporabile različne materiale, besedilo slikanice je tudi
v brajici. To je sistem znakov v
reliefni obliki, namenjen pisanju in branju slepih.

Ob predaji izdelkov Čebelarskemu muzeju Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
vibracij in vizualnih informacij. Slepi na ta način dobijo realno predstavo o sliki.
Barvno je prilagojen tudi slabovidnim. »Slepi z dotikom
zaznajo površino, zraven je
tudi zvok. Poleg te inovacije
imamo tudi tipne predmete,
kot so na primer različni
motivi panjskih končnic. Z
dotikom spoznajo obliko in
predstavimo jim uporabo.
Zelo pomembno, nujno se
mi zdi, da se tudi ustanove,
kot je muzej, zavedamo, da

Lokalni motivi v Galeriji Avla
V Galeriji Avla Občine Radovljica je na ogled razstava Marka
Sambraila z naslovom Lokalni motivi Radovljice. Gre za avtorjevo prvo samostojno slikarsko razstavo. Sambrailo je
študiral na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, kjer
je odkril fotorealistično likovno smer, ki ji v ustvarjanju ostaja zvest že vrsto let. Že trikrat se je udeležil slikarskega
Ex-tempora Bled, kjer je vsakič prejel eno od nagrad..

www.gorenjskiglas.si

Priljubljeni pisatelj
Ivan Sivec je knjigo
posvetil Sloveniji, ki
jo ima neizmerno
rad in ji želi vse
najboljše. Prebrali
boste zgodbe
o dveh mladih
zdravnikih, ki
povsod naletita
na ovire, o eni
od številnih
radijskih postaj
na naših tleh, o
pasjem prijatelju,
katerega družba je
velikokrat boljša
od človeške, o
zakoncih, ki se
jima šele v času
covida-19 odprejo
oči …

200 strani, trda vezava
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.
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so obiskovalci, ki razstave
spoznavajo in doživljajo na
prilagojen način. Prav je, da
smo dostopni za vse,« je še
dodala.
Izdelki so nastali za izpit pri
predmetu Metode dela s slepimi in slabovidnimi pod
mentorstvom izr. prof. dr.
Aksinje Kermauner. Slednja
ima z neposrednim delom s
slepimi in slabovidnimi dolgoletne izkušnje. Kar 25 let
jih je v Centru IRIS v Ljubljani poučevala slovenščino

in likovni pouk. »Slepi niso
nič drugačni od nas, samo
vidijo ne. Veliko je še prisotnih stereotipov in tudi
zmot. Veseli me, da so v zadnjih dvajsetih letih tudi osebe s slepoto in slabovidnostjo vse bolj vključene
v družbo. Ko sem začela delati z njimi, je šlo za popolno
segregacijo. Tudi naša družba se odpira, ustanove se
opremljajo, da so prijaznejše
vsem ljudem s posebnimi
potrebami, vedno več jih

Študentke so podarile tudi tri panjske končnice, prilagojene
v obliko, primerno za slepe in slabovidne
obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Navdih pride spontano
Med ducatom leških slikarjev, ki razstavljajo dela v galeriji Titanija, je tudi mlada slikarka
Monika Ravnikar.
Ivanka Korošec
Že eno leto živi v Lescah;
sem jo je pripeljala ljubezen.
Rojena Kranjčanka je v družini edinka, dedek je bil krojač, babica pa šivilja in Monika je že od mladih nog
gledala njuno ročno spretnost in se tudi sama učila šivanja. Tudi riše in slika že
vse od otroštva.
V osnovni šoli si je kot izbirni predmet izbrala likovno
vzgojo; imela je dobro učiteljico, ki jo je spodbujala pri
prvih likovnih korakih. V
srednji šoli je obiskovala slikarske tečaje, nato se je odločila za študij arhitekture,
ki seveda vključuje tudi veliko risanja, zlasti tehničnega.
Zdaj zaključuje magistrski
študij arhitekture, zanima jo
grafično oblikovanje. Redno
obiskuje tečaj risanja in slikanja, ki ga vodi dipl. akad.
slikarka Tanja Eržen Rotar.
»Ti tečaji mi veliko pomagajo pri napredovanju in rasti
v likovnem izražanju,« je
povedala Monika. »Dobro je,
da te usmerja nekdo, ki ima
veliko znanja in izkušenj.
Ustvarjam največ z akrilni-

Monika Ravnikar

Navdih za slikanje pride čisto spontano, tako
da se ji utrne podoba pred očmi in to skuša
ujeti na platno. »Včasih mi uspe, kdaj pa tudi
ne. Včasih pa nastane še bolje, kot sem si
zamislila.«

mi barvami, včasih pa tudi s
peskom, ki ga pomešam z
lepilom, kar ustvarja 3D-učinek. Moji vzorniki so predvsem impresionisti – naši in
tuji. Zelo všeč mi je tudi baročno slikarstvo.«
Trenutno se največ posveča
abstrakciji. Občuduje Vasilija Kandinskega, ki je bil prvi
umetnik v zgodovini, ki je v
svojem slikarstvu odstranil
vsakršno povezavo s svetom
prepoznavnih objektov in
ustvaril abstraktno sliko.
Njeni vzorniki so tudi iz sveta poparta, npr. Andy
Warhol in Roy Lichtenstein.
Monika rada riše tudi portrete. Zanimivo se ji zdi, čisto s tehničnega vidika, kako
se nariše obraz ali na splošno
človeško telo.
Navdih za slikanje pride čisto
spontano, tako da se ji utrne
podoba pred očmi in to skuša
ujeti na platno. »Včasih mi to
uspe, kdaj pa tudi ne. Včasih
pa nastane še bolje, kot sem
si zamislila.«
Oba s partnerjem v prostem
času rada kolesarita. Kadar
pa obišče starše v Kranju,
Monika rada sede za šivalni
stroj in si kaj lepega sešije.
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Izobraževanje

Ponosni na zlato
maturantko

Prišli sta po nove
izkušnje

Aprila Prašiček Kovač, dijakinja Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, je na poklicni maturi
zbrala le točko manj od vseh možnih in postala zlata maturantka. Zdaj uživa na počitnicah, za
odločitev o študiju pa si bo vzela čas.
Marjana Ahačič
Devetnajstletna Radovljičanka je končala smer ekonomski tehnik in šolanje na
Ekonomski gimnaziji in
srednji šoli Radovljica zaključila z maturo, na kateri
je zbrala 22 od 23 možnih
točk.
»Menim, da je recept za uspeh v šoli sprotno delo. Tudi
sama sem se sprotnega dela
držala vsa štiri leta srednje
šole. Zelo pomembno je

šenj pa med opravljanjem
prakse v računovodstvu Komunale Radovljica v tretjem
letniku. Vse svoje pridobljeno znanje nameravam uporabljati v vsakdanjem življenju.«
Šolanja na fakulteti za zdaj
še ne bo nadaljevala, saj
meni, da si je za pomembno
odločitev o izbiri študija treba vzeti čas. »Odločila sem
se, da si bom vzela nekaj
prostega časa za razmislek,
saj je odločanje o nadaljnji

»V življenju naletimo na veliko vzponov in
padcev. V vsakem primeru vztrajajte, sledite
svojim sanjam in bodite ponosni nase in na to,
kar ustvarite.«

Laura Sáenz de Pipaón Simó in Ruth Vázquez del
Campo, učiteljici angleškega jezika na eni od šol
v bližini španskega mesta León, sta spomladi pet
dni preživeli v Radovljici, kjer sta dopoldan
spremljali pouk na nižji stopnji, popoldneve pa
preživljali ob spoznavanju mesta in okolice.
Marjana Ahačič
Tudi onidve sta na mednarodno izmenjavo prišli v
okviru projekta Erasmus+, v
sklopu katerega raziskujejo
medkulturnost, na šoli pa
razvijajo internacionalizacijo, različna znanja in veščine. Njuna prva izbira sta
bili sicer Nemčija in Velika
Britanija; na šoli, kjer poučujeta, namreč pouk poteka
v dveh jezikih – španščini
in angleščini, na sosednji
pa v španščini in nemščini.
A se je vmes zgodila epidemija, ki je ustavila večino
potovanj, in tako sta po
spletu naključij in na podla-

»Zelo všeč jima je tudi ideja
o obveznih dnevih dejavnosti
– športnih, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih, česar pri njih ne poznajo. Otroci sicer gredo na
razne ekskurzije in izlete,
kar pa predstavlja velik strošek za starše. Všeč jima je
bilo to, da otroci pri nas nosijo copate in da imamo šolsko
kuhinjo, v kateri pripravljajo
zajtrk, malico in kosilo. V
Španiji otroci hrano za malico prinašajo od doma, kosilo
pa lahko kupijo v šolski kantini.«
Nista pa razumeli, zakaj otroci odhajajo domov ob različnih urah, saj pri njih šolo

Zlata maturantka Aprila Prašiček Kovač / Foto: Rožle Pajntar, dijak
tretjega letnika medijske smeri EGSŠ

dvoje: redno opravljanje domačih nalog in urejeni zapiski, iz katerih sem se učila
in utrjevala svoje znanje,« je
o receptu za uspešno šolanje
povedala v pogovoru s profesorico slovenščine Ano Hlebanja.

življenjski poti zelo pomembno in želim sprejeti
pravilno odločitev. Med tem
časom si bom poiskala službo in opravljala poklic, za
katerega sem se izšolala.«

Znanje v šoli, izkušnje v
praksi

Aprila, ki sebe vidi kot delavno, vztrajno, zanesljivo in
vedno pripravljeno pomagati drugim, v prostem času
rada bere, posluša glasbo in
hodi v hribe. »Veliko prostega časa namenim svoji družini, ki mi je v življenju najpomembnejša.
Vsi

Dejala je tudi, da je največ
uporabnih znanj, veščin in
izkušenj sem pridobila prav
v šoli. »Od profesorjev sem
pridobila veliko teoretičnega
znanja o ekonomiji in praktičnih veščin, veliko izku-

Družina ji je
najpomembnejša

družinski člani me spodbujajo in so zelo ponosni na
moje dosežke.«
Zelo ponosni so nanjo tudi
na srednji šoli, ki jo je obiskovala. Za izjemen dosežek
so jo obdarovali s šopkom
cvetja in zlatim obeskom, ki
ji ga je izročila ravnateljica
Ksenija Lipovšček.

Vztrajajte in sledite
sanjam
Posebnih načrtov za počitnice nima, pravi, saj ima rada,
da se stvari zgodijo spontano. »Med počitnicami mi ni

dolgčas, saj vedno poskrbim, da so pestre in doživete. Rada preberem kakšno
novo knjigo, pogledam film
in odidem na morje s prijateljicami. Zelo rada obiščem
svoje sorodnike v Prekmurju in v Avstriji,« še pove
19-letnica, ki na vprašanje o
tem, kaj bi sporočila vrstnikom, odločno odgovori: »«V
življenju naletimo na veliko
vzponov in padcev. V vsakem primeru vztrajajte, sledite svojim sanjam in bodite
ponosni nase in na to, kar
ustvarite.«

Tudi letos podjetniški krožek
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je tudi v preteklem šolskem letu za učence Osnovne šole A. T.
Linharta pripravila podjetniški krožek.
Marjana Ahačič
»Zavedamo se, da bodo
prav podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost v prihodnosti ključnega pomena.
Zato se trudimo spodbujati
podjetnost že v osnovnih
šolah z vključitvijo učencev
v podjetniške krožke,« je
poudarila koordinatorica
projekta Podjetniški krožki
Hermina Biščević.
Učenci so tako spoznavali
teoretične osnove podjetništva, se lotili skupinskega reševanja problemov,
uporabljali so različne tehnike ustvarjanja idej, se seznanili s temeljnimi elementi poslovnega modela,
obiskali okoliške podjetnike, izvedli poslovno idejo in
napisali mini poslovni
načrt.
Svojo poslovno idejo so
predstavili na zaključnem

srečanju podjetniških krožkov na Jesenicah, kjer so sodelovali mladi podjetniki
kar z 12 osnovnih šol iz območja Zgornje Gorenjske
in škofjeloškega območja.
Radovljičani, ki jih vodi
mentorica Nina Šiler, so
predstavili družabno igro
Potep po Radol'c. Gre za
namizno igro, kjer se igralci
pomikajo po igralni plošči,

hkrati pa se ustavljajo na
vprašajih, kjer jih čaka kartica z vprašanji v slovenskem in angleškem jeziku.
Igralci pri igri spoznavajo
znamenitosti in znane
osebnosti v občini Radovljica. Sama igralna plošča ima
podobo panjske končnice,
škatla pa je opremljena s fotografijami znamenitosti
našega kraja.

Kot je še povedala koordinatorica projekta, ki ga sofinancira tudi Občina Radovljica, bodo podjetniške
krožke izvajali tudi v prihodnjem letu. »Z delom na tem
področju pomagamo pri dvigovanju samozavesti otrok,
dosegamo visoko motiviranost otrok in ne nazadnje otrokom pomagamo tudi pri
odločitvi o poklicni izbiri.«

Laura Sáenz de Pipaón Simó in Ruth Vázquez del Campo,
učiteljici iz Španije, sta spomladi izkušnje nabirali pri
kolegicah na OŠ A. T. Linharta v Radovljici.
gi prijateljstva, ki se je na
eni od prejšnjih mednarodnih izmenjav spletlo z učiteljico iz Radovljice, prišli v
Slovenijo.
Na Osnovni šoli A. T. Linharta sta spremljali pouk
od prvega do šestega razreda, pri različnih predmetih
in različnih učiteljicah.
»Navdušeni sta bili nad
tem, da v prvem razredu
dela tudi vzgojiteljica oziroma druga strokovna delavka, nad likovnimi izdelki, ki
so razstavljeni po hodnikih,
nad načinom opismenjevanja v prvem razredu, znanjem angleščine naših
učencev v primerjavi s
španskimi ter poukom glasbene umetnosti, naravoslovja in tehnike ter športa,« je povedala učiteljica
Maja Tolo, ena od njunih
radovljiških gostiteljic.

vsi končajo sočasno in ne
glede na število ur na urniku, interesne dejavnosti in
vključenost v podaljšano bivanje, kot pri nas, je povedala Maja Tolo. Presenečeni sta
bili tudi, da govorilne ure s
starši potekajo ob tako poznih urah. Na njuni šoli so t.
i. informacije za starše organizirane le enkrat mesečno
med 14. in 15. uro popoldan.
Nad Slovenijo, pravita, sta
bili navdušeni in radi bi se še
vrnili, tako v šolo kot na dopust, s prijatelji in družino.
V Španijo pa sta se vrnili z
marsikatero novo izkušnjo,
ki jo bosta poskušali vključiti
v svoje delo, pri čemer sta
posebej omenili večji poudarek na glasovnem zavedanju
pred opismenjevanjem otrok
ter iskanje načinov za dvig
nivoja znanja angleškega jezika pri španskih učencih.

Popravek

Na zaključnem srečanju ob koncu šolskega leta

V prejšnji številki Deželnih novic je bil v članku z naslovom
Sprejem za najboljše napačno zapisan priimek ene od učenk
leške osnovne šole. Pravilno je Lana Rozman Grilc, in ne Lana
Grilc Rozman, kot je bilo napačno objavljeno v prispevku.
Lani in bralcem se za nenamerno napako opravičujemo.
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Prireditve
Zanimivosti

Ta lepi nageljnov semenj
V Kropi so v nedeljo, 17. julija, z obujanjem tradicionalnega nageljnovega semnja ter druženjem praznovali god svete Marjete.
Samo Lesjak
Nekdaj so sredi julija na oknih kroparskih deklet cveteli
gorenjski nageljni. Z njimi
so dekleta okrasila vigenjce,
fantje pa so si jih zataknili v
gumbnice ali za klobuke. In
ker je čas sovpadal z datumom blagoslova cerkve sv.
Lenarta, po izročilu naj bi se
to zgodilo na god sv. Marjete, je bila maša in po maši
sejem – ta lepi sejem ali nageljnov semenj. Kot je zapisal Joža Bertoncelj v Kroparskih zgodbah: Na ta lep
smn je blo in bo golant!
Razložil pa je tudi bistvo
praznovanja: Okrog lepih
nageljnov so se sklepale romantične ljubezenske zveze.
Sejem in šege, povezane z
žegnanjsko nedeljo, pa je leta
1931 opisal že Joža Lavrenčič
v zgodovinski povesti Božja
sodba: V Kropi je bil semenj,
lepi semenj, nageljnov sejem, ki je slovel daleč naokoli
in je privabil sejmarje ne
samo iz bližnjih krajev, marveč so prišli iz Kranja, Loke,
Ljubljane, od Radovljice in
bohinjske strani in še od Pet-

Nekdaj so bila žegnanja in semenj predvsem priložnost za
srečevanje fantov in deklet ter za izkazovanje
naklonjenosti, danes pa so tovrstna praznovanja
pomembna v luči ohranjanja tradicije in obujanja bogate
kroparske kulturne dediščine. / Foto: Tina Dokl
rovega Brda so prišli od Bače
in Soče …
Žlahtna tradicija se v Kropi
znova obuja – tokratno praznovanje godu svete Marjete
se je začelo z nedeljsko mašo
v cerkvi sv. Lenarta, nadaljevalo pa v prešernem vzdušju

s sejmom izdelkov mojstrov
domačih obrti, kovanjem v
vigenjcu ter prikazom nekdanjega kovaškega življenja.
Kroparski vigenjc Vice je namreč pri nas edina ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev z avtentično

ohranjeno zunanjo podobo
in kovaško opremo v notranjosti, ki predstavlja neprecenljivo tehnično dediščino gorenjskih žebljarskih krajev.
Vsi obiskovalci semnja, tako
domačini kot mnogi turisti,
so se okrepčali tudi s kovaško
malico, druženje pod lipo ob
vigenjcu pa sklenili v popoldanskih urah ob mnogih domačih kulinaričnih dobrotah, kot so denimo rožičevi
štrukeljci.
Kot je dejala Metka Kavčič,
predsednica Turističnega
društva Kropa, ki je pripravilo praznovanje, je nekdaj na
Gorenjskem veljalo, da so
bila žegnanja in semenj
predvsem priložnost za srečevanje fantov in deklet ter
za izkazovanje njihove medsebojne naklonjenosti, dandanes pa so tovrstna praznovanja izjemno pomembna v
luči ohranjanja tradicije,
obujanja bogate kroparske
kulturne dediščine, obenem
pa gre za druženje in povezovanje domačinov vseh generacij in aktiven turistični
utrip, ki v kraj pritegne marsikaterega popotnika.

Metka Kavčič, predsednica Turističnega društva Kropa
/ Foto: Tina Dokl

Marjetin semenj je v Kropo privabil mnogo obiskovalcev,
poleg domačinov tudi turiste iz daljnih dežel. / Foto: Tina Dokl

Z javnim prevozom
Marjana Ahačič

ČISTO ELEKTRIČNI ENYAQ iV

NAJVARNEJŠI
V SVOJEM RAZREDU

V Javnem zavodu Triglavski
narodni park se v sodelovanju z deležniki v destinaciji
Julijske Alpe, med katerimi
je tudi Turizem Radovljica,
trudijo, da bi bil obisk tega
območja za obiskovalce čim
bolj prijeten in da bi hkrati
čim manj vplival na naravno
okolje. Temu so namenjena
večletna prizadevanja za
umirjanje prometa. Tudi letos zato organizirajo številne
možnosti javnih prevozov in
obiskovalce spodbujajo k njihovi uporabi.
Vozni redi letošnjih organiziranih prevozov v poletni se-

zoni so obiskovalcem na voljo na spletnih straneh
destinacij v Julijskih Alpah,
Triglavskega narodnega parka in tiskanih sezonskih publikacijah. Osrednja novost
letošnje sezone je digitalizacija voznih redov v Julijskih
Alpah, je povedala Petra Mlakar, ki v zavodu TNP skrbi za
odnose z javnostmi. Ta je
uporabnikom s pomočjo
aplikacije, na spletnih straneh in prikazovalnikih na terenu omogočila kakovostno
uporabniško izkušnjo.
V letošnji sezoni so tako
brezplačni avtobusni prevozi
na Pokljuko organizirani z
Bleda – trikrat dnevno v juliju

in avgustu – ter iz Bohinja štirikrat dnevno od začetka julija do sredine septembra.
Na območju Bohinja bo v
sezoni obiskovalcem in domačinom na voljo tudi devet linij brezplačnih organiziranih prevozov, ki
povezujejo večja parkirišča
(Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Ribčev Laz) z najbolj obiskanimi lokacijami:
Bohinjsko jezero, Ukanc,
planine Voje, Vogar,
Uskovnica in Blato ter Pokljuka in Soriška planina. V
poletni sezoni so sicer na
voljo tudi redne avtobusne
linije do slapa Savica in Soriške planine.

Slovenski mladi abonma
Marjana Ahačič

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99
Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 14,6. Emisije CO2: 0 g/km.
Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Radovljiški violinist Timotej
Willewaldt se to poletje skupaj s prijatelji glasbeniki vrača v mesto s sklopom koncertov klasične glasbe.
Letos pod naslovom Slovenski mladi abonma ustanavlja nov cikel koncertov.
Na njem se bo skupaj
predstavilo več kot dvajset
mladih glasbenikov in deset skladateljev.
Že prihodnji ponedeljek,
25. julija, bodo v Baročni
dvorani Radovljiške grašči-

ne izvedli enega bolj zanimivih projektov, koncert z
imenom Barve, kjer bodo
krstno izvajali skladbe, napisane po navdihu istoimenskega pesniškega cikla.
Po koncertu in čez teden pa
bo mogoč tudi ogled razstave z istim naslovom, je povedal Willewaldt.
Avgusta sledi tudi letošnja
izvedba Glasbe mladih,
projekta, ki je bil lani zelo
lepo sprejet, nato pa septembra še dva koncerta v
Baročni dvorani Radovljiške graščine.

Timotej Willewaldt
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Prireditve
Od 22. julija do 12. avgusta 2022
Petek, 22. julij
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Vojvoda, ob 21.00, komedija, Poletni kino Radolca, vstop prost, vrt
graščine Katzenstein v Begunjah
Impro v Radolc, ob 21.00, zabavni večeri v družbi improvizatorjev,
terasa Radovljiške graščine*

Sobota, 23. julij
Zgodbice z gore, ob 10.00, pripovedovanje za otroke, prijave na muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej Elan
Gozd želja, ob 20.00, koncert, cerkev sv. Petra, Radovljica
Jaz, rdeča Panda, ob 21.00, Poletni kino Radolca, vstop prost, animirana družinska komedija, vrt graščine Katzenstein v Begunjah

Nedelja, 24. julij
Klavirski recital, ob 20.00, pod vodstvom prof. T. Trevisan & F. Zaccaria (Italija), glasbeniki iz srednjega evropskega prostora, klasična glasba iz vseh obdobij, dvorana Glasbene šole Radovljica
Ponedeljek, 25. julij
Barve, ob 20.00, koncert, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Četrtek, 28. julij
Četrtki na trgu, od 15.00 ARTish, rokodelski sejem, 19.30 kulinarična
tržnica z Okusi Radolce, 21.00 koncert Masharik, Linhartov trg, Radovljica

Petek, 29. julij
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Top Gun. Maverick, ob 21.00, akcijska drama, Poletni kino Radolca,
vstop prost, letališče Lesce

Sobota, 30. julij
Deset v pol, ob 21.00, komedija, Poletni kino Radolca, vstop prost,
letališče Lesce

Nedelja, 31. julij
Srečanje mest na Venerini poti; 10.00–19.00, sejem domače in umetnostne obrti, srednjeveški plesi, ulične predstave, srednjeveške igre,
Linhartov trg

Ponedeljek, 1. avgust
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj,
18.30, Grajski park
Opera za ljudi, 20.00, operni koncert, koncert učencev poletne šole
maestra Georga Pehlivaniana, Grajski park*

Torek, 2. avgust
Ni da ni, koncert, Klemen Slakonja & Small band, Grajski park*

Sreda, 3. avgust
Ena za reko. Zgodba Save, ob 21.00, dokumentarni film (pred filmom
pogovor z ekipo), Poletni kino Radolca, Grajski park

Četrtek, 4 avgust

Torek, 9. avgust
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Godalni kvartet Altemps,
Schubert in Onslow, Baročna dvorana Radovljiške graščine*

Četrtek, 11. avgust
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Ansambel Fretwork, Purcell,
Locke in Young, Baročna dvorana Radovljiške graščine*
Ekološko vrtnarjenje, ob 18.00, delavnice z Moniko Brinšek, obvezne
prijave, Vrbnje

Petek, 12. avgust
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija
Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Bojan Čičić, baročna violina, Bachove sonate in partite – 1. del,
Baročna dvorana Radovljiške graščine*
Nak/Nope, srhljivka, ZDA, ob 20.00, Kino Radolca*

Razstave in projekti
Pokukaj med vrstice. Pravljičarka lepih besed, junij–september, literarni kviz ob 100-letnici Ele Peroci, Knjižnica ATL
Poletavci in NajPoletavci, 10. 6.–10. 9, poletna bralna akcija za otroke
in mladino, Knjižnica ATL
100 let, polnih vsega dobrega, od junija do oktobra, razstava ob
100-letnici Gorenjke, od torka do nedelje med 10.00 in 18.00, razstavni hodnik Radovljiške graščine
Igrivo poletje, 22. 6–27. 8, razstava likovnih izdelkov učencev OŠ ATL
Radovljica iz oddelkov podaljšanega bivanja, Knjižnica ATL
Plečnikove mojstrovine skozi moj objektiv, 27. 6. do 29. 7, razstava
fotografij, avtor Vasja Doberlet, fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina
Karel Plemenitaš, 1. 7–30. 8, pregledna razstava del akademskega slikarja, na ogled od torka do nedelje med 10.00 in 12.00 in 17.00 in
19.00, Galerija Šivčeva hiša
SAVA in njeni pritoki, 12. 7–14. 9, razstava, na ogled v času obiskov, v
razstavišču avle Doma dr. J. Benedika
V 'FIGL' po film in glasbo. Kinobalon, ves mesec julij in avgust, v
knjižnici vas čaka počitniški nabor kvalitetnih filmov in risank, Knjižnica ATL
Ročna dela, ves mesec julij in avgust, razstava izdelkov članic Sekcije
ročnih del, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Lesce, Knjižnica Lesce
Pisane počitnice, ves mesec julij in avgust, razstava likovnih izdelkov
učencev podaljšanega bivanja 2. a razreda OŠ ATL Radovljica, Knjižnica Lesce
Poletni živžav, ves mesec julij in avgust, razstava likovnih izdelkov
otrok iz skupine Pikapolonice Vrtca Kropa, Knjižnica Kropa
Počitnice, ves mesec julij in avgust, razstava likovnih izdelkov učencev
4. a POŠ Begunje, Knjižnica Begunje
Bralni izziv, ves mesec julij in avgust, nagradna poletna bralna akcija,
vse enote knjižnice ATL
Muzej pripoveduje – 70 let Kovaškega muzeja, od torka do nedelje od
10.00 do 18.00, Kovaški muzej Kropa*

Glasbeni predstavi
in poletni kino
Turizem in kultura Radovljica v sodelovanju z Občino
Radovljica in JSKD Radovljica ob občinskem prazniku v
Grajskem parku pripravlja
privlačne kulturne dogodke.
Slovesnosti s podelitvijo občinskih priznanj bo v ponedeljek, 1. avgusta, ob 20. uri
sledila Opera za ljudi s koncertno izvedbo opere Carmen, kjer se bodo predstavili
mladi slovenski pevci in pevke, ki se v juliju v Radovljici
udeležujejo operne akademije maestra Georga Pehlivaniana. Operna predstava bo izvedena v koncertni različici
– pevci bodo na odru stali
pred orkestrom, brez kostu-

mov in scenografije, kot se to
dogaja v operni hiši.
V torek, 2. avgusta, ob 20. uri
lahko obiščete koncert Klemena Slakonje & Small banda Ni da ni, v sredo, 3. avgusta, ob 21. uri pa bo v
poletnem kinu v Grajskem
parku na ogled dokumentarni film Ena za reko: Zgodba
Save.
Vstopnice za prireditve so v
predprodaji na voljo v spletni
trgovini na www.radolca.si in
v TIC Radovljica. Cena vstopnice za Opero za ljudi je 5
evrov, za koncert Ni da ni 12
evrov, za ogled filma Ena za
reko: Zgodba Save pa vstopnine ni.

Odprtje spominske sobe Uroša Kreka
Na Linhartovem trgu bo v petek, 5. avgusta, ob 18.30 zaplapolala festivalska zastava in naznanila začetek jubilejnega,
40. Festivala Radovljica. V tem sklopu bo ob 19. uri v Radovljiški graščini odprta spominska soba skladatelja Uroša
Kreka, nova pridobitev Muzejev radovljiške občine. Letos
namreč praznujemo stoto obletnico rojstva Uroša Kreka
(1922–2008), častnega občana občine Radovljica in velikega
podpornika Festivala Radovljica. Sledil bo otvoritveni koncert Angleška uvertura ob 20. uri v cerkvi sv. Petra v Radovljici, na katerem bo nastopil Festivalski baročni orkester, ki
je nastal posebej za to priložnost in združuje slovenske
glasbenike in nekaj tujih specialistov.

Srečanje mest na Venerini poti
Tradicionalno srečanje mest na Venerini poti s srednjeveško
tržnico obrtnikov in rokodelcev iz vse Slovenije na Linhartovem trgu v Radovljici bo letos v nedeljo, 31. julija, od 10. do 19.
ure. Tradicionalno tržnico ob praznovanju občinskega praznika Turistično društvo Radovljica organizira že sedemindvajseto leto. Na stojnicah bo razstavljen in na prodaj pester izbor
izdelkov znanih in priznanih rokodelcev, ki črpajo iz bogate
zakladnice slovenskih obrti. V programu bodo sodelovali tudi
žonglerska skupina Čupakabra, igralska skupina Gašperja
Lambergarja in Lucijan Černe s srednjeveškimi igrarijami, pomerili pa se boste lahko tudi na lokostrelskem turnirju.

Zaupaj si, ker zmoreš, 9.30–13.00, brezplačna predavanja in delavnice
za mlade in bodoče starše z dojenčki ter vse, ki z njimi sodelujete,
Knjižnica ATL

Petek, 5. avgust
40. Festival Radovljica 2022, ob 18.30, slavnostno odprtje z dvigom
zastave, Linhartov trg, Radovljica
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, otvoritveni koncert, Festivalski
baročni orkester, cerkev sv. Petra*
Hiter kot strela/Bullet Train, triler, ZDA, ob 20.00, Kino Radolca*
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Odprtje spominske sobe Uroša Kreka, ob 19.00, Muzeji radovljiške
občine, Radovljiška graščina

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

NAJ PONUDBA
KIA SUV ZMAGOVALCEV!
Na voljo takoj! Velja do odprodaje zalog - količina vozil je omejena.

Sobota, 6. avgust
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev,
rokodelskih izdelkov in starin, Eko kotiček, Linhartov trg, trg pred
cerkvijo
Spominsko srečanje s kulturnim programom ob 81. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona, 11.00 Partizanski dom, Vodiška planina
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Amanda Forsythe, sopran;
ansambel Opera Prima, Večni Händel, Baročna dvorana Radovljiške
graščine*
Minioni. Grujev vzpon, animirani film, ZDA, ob 18.00, Kino Radolca*
Hiter kot strela/Bullet Train, triler, ZDA, ob 20.00, Kino Radolca*

Nedelja, 7. avgust
Zgodbe tovarne Elan, 10.00–18.00, 1. nedelja v mesecu brezplačen
vstop, Alpski smučarski muzej Elan

Novi Kia Stonic

Popolnoma novi Kia Sportage

že od

že od

do

13.899 €

3.900 € popusta

ob financiranju

do

24.199 €

6.500 € popusta

ob financiranju

Minioni. Grujev vzpon, animirani film, ZDA, ob 18.00, Kino Radolca*
Neverjetno, a resnično/Incroyable mais vrai, komedija, Francija, ob
20.00, Kino Radolca*

Ponedeljek, 8. avgust
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Ansembel musica cubicularis,
Antonio Tarsa ob 300. obletnici smrti, cerkev sv. Petra, Radovljica*

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si
Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage
1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev
vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.
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Zgodba Save tudi
v Radovljici
Marjana Ahačič
Film, ki so ga na poletnem
platnu prejšnji teden že videli na Šobcu, prikaže vseh
251 kilometrov reke Save v
Sloveniji, z njenima izvirnima krakoma Savo Dolinko in
Savo Bohinjko vred. Snemalna ekipa je na enajstdnevni
odpravi spremljala štiri kajakaše: Roka Rozmana, Carmen Kuntz, Branka Djokovića in Bora Miheliča na
njihovi poti med Podkorenom in Bohinjem ter Jesenicami na Dolenjskem.

malca sta bila Mitja Legat in
Rožle Bregar, montažer Denis Artač, skladatelj filmske
glasbe Janez Dovč, animacije
je prispevala Maja Poljanc,
spremno besedilo je spisal
Rok Rozman, glasbo pa so
prispevali še Le Serpentine,
Brencl Banda in Katalena.
Dokumentarec je delo produkcijske hiše Leeway collective, koproducenta sta Vizualist in LegitFilms.
Linhartova dvorana je sicer
za to poletje pripravila pester
izbor filmov, ki si jih je v
skupno dvanajstih večerih

Režiser filma je Rožle Bregar, spremno besedilo
je spisal Rok Rozman, reka pa zgodbo
pripoveduje skozi glas igralke Sabine Kogovšek.
mogoče brezplačno ogledati
na petih lokacijah na prostem: v Grajskem parku v Radovljici, na Letnem kopališču v Kropi, v kampu Šobec,
na vrtu graščine Katzenstein
v Begunjah in na letališču v
Lescah.
Ta konec tedna bo prizorišče
letnega kina vrt graščine Katzenstein v Begunjah, kjer bo
v petek, 22. julija, na sporedu
britanski film Vojvoda, v soboto, 23. julija, pa ameriška
družinska komedija Jaz, rdeča panda, obakrat ob 21. uri.
Na letališču v Lescah si boste
prihodnji petek, 29. julija,
lahko ogledali ameriško akcijsko dramo Top Gun: Maverick, v soboto, 30. julija, pa
bosansko komedijo Deset v
pol; oba filma se začneta ob
21. uri.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Kulturno društvo Priden možic, Podlimbrskega pot 4, 12414 Kamnik

V dokumentarnem filmu so
zajete mnoge njihove dogodivščine, vzorčenje vode za namene raziskave okoljske
DNK in popis vodnih vrst
ptic. Glavna vloga pa ves čas
ostaja sami reki, ki svojo
zgodbo pripoveduje skozi
glas igralke Sabine Kogovšek.
Ob poti ekipa spozna mnoge
sloje te posebne reke, njene
že uničene odseke in tiste, ki
so še zelo divji. Gledalcu film
predstavi Savino divjo preteklost, temno zgodovino, barvito sedanjost in negotovo prihodnost, ki bo ob 12
načrtovanih novih jezovih
vse prej kot enostavna, vsebino filma na kratko povzema
Rok Rozman, idejni vodja
projekta.
Pod režijo filma se je podpisal Rožle Bregar, glavna sne-

Kam drugam pa naj
grejo
Močvirske trstnice, drobne, le do petnajst centimetrov velike ptice, vsako leto iz daljne Afrike priletijo
k nam z enim samim ciljem: da bi tu gnezdile. Običajno pridejo maja in ostanejo do oktobra. Na
Gorenjskem samo ob potoku Blatnica, ki teče sredi radovljiške ravnine.
Marjana Ahačič
Čas, ki ga trstnice preživijo
pri nas, je poleg selitve najobčutljivejše obdobje v njihovem življenju. Tu bodo
namreč vzrejale mladiče in
s tem poskrbele za nadaljevanje svoje vrste, resno
pove mlada raziskovalka
Eva Pongrac iz Zabreznice.
Za diplomsko nalogo, s katero bo zaključila študij
naravovarstva, je proučevala
življenjski prostor, kjer ta
skrivnostna ptica gnezdi na
Deželi, ravnici med Karavankami in Savo. Z mentorjem pri praktičnem usposabljanju
ornitologom
Borisom Kozincem iz Hraš
je temeljito pregledala bregove potoka Blatnica. Ta izvira pod Tolstim vrhom, od
koder kot gorski potok priteče do Krpina, od tam pa
gre proti Poljčam in nato
mimo kmetijskega posestva
na Blatah, skozi Studenčice
in mimo Hraš, kjer nato počasi ponikne.

Gnezda, skrita v trstičju
ob potoku
Lani sta ob potoku našla sedem gnezd te edine ptice iz
rodu trstnic, ki gnezdijo
samo v ravninskem delu
Blatnice, od Poljč do letališča v Lescah, in so hkrati
edine, ki si gnezda spletajo
ob trstičju in drugi obvodni
vegetaciji. Ugotovila sta, da
je gnezdo običajno le pol
metra od tal, oprto na tri do
štiri bilke in predvsem zelo
dobro skrito med bujnim
rastlinstvom ob vodotoku.
Od sedmih najdenih gnezd
so štiri propadla zaradi nepravilne košnje.
»Zanimivo,« ugotavlja Eva,
»močvirska trstnica vsako leto
pride in naredi gnezdo na is-

Boris Kozinc in Eva Pongrac ob potoku Blatnica / Foto: osebni arhiv
tem mestu, če je bilo gnezdenje pred tem uspešno.«

Z le malo truda velika
pomoč
Eva Pongrac je želela ugotoviti ne le kakšen prostor trstnice potrebujejo za gnezdenje, ampak tudi, kaj jih
ogroža in kaj lahko človek,

Zato želita z Borisom Kozincem, ki si že dolgo z različnimi projekti prizadeva, da bi
se v Blatnico vrnilo pestro in
raznoliko življenje, čim bolj
poskrbeti, da se ohrani tudi
trstičevje ob potoku, kamor
se vsako leto iz daljne Afrike
vrača močvirska trstnica.
Da ji pri tem pomagamo,

»Okrog dvajset parov gnezdečih močvirskih
trstnic od maja do avgusta zase in za mladiče v
obrežnem rastlinstvu ulovi ogromno žuželk in
njihovega zaroda. Na ta način odločilno
prispevajo k naravnemu ravnovesju v tem
enkratnem ekosistemu.«
ki je s poseganjem v njihov
življenjski prostor postal
tudi njihov največji sovražnik, stori, da jim pomaga.
»Najbolj jo ogroža poseganje v njen naravni življenjski
prostor. Če ga bomo torej varovali, bomo zaščitili tudi
samo ptico,« odločno pove.

sploh niso potrebni niti veliki posegi niti kakšna posebna odrekanja, ugotavljata.
Zato sta pripravila smernice
za upravljanje življenjskega
prostora močvirske trstnice;
te niso ne zahtevne ne drage
ali zapletene. Le tisti, ki
skrbijo za travnike ob poto-

Gnezdo močvirske trstnice, skrito v bujnem zelenju ob robu potoka Blanica / Foto: Boris Kozinc

ku, bi morali od sredine
maja do konca poletja opustiti košnjo v približno polmetrskem pasu od zgornjega roba potoka, za čiščenje
bregov pa poskrbeti izmenično: eno leto enega in drugo leto nato nasprotnega.
Zaželeno je tudi, da se ob
potoku v čim večji meri ohrani grmovje, ki ga samci trstnic uporabljajo, ko pojejo.

Kam drugam in zakaj
Odzivi tistih, na katere sta se
obrnila s prošnjo, da za zemljišča ob potoku poskrbijo
tako, da bo prav tudi pticam,
so bili mešani. Nekateri so
takoj razumeli, kaj želita, in
bili pripravljeni sodelovati,
drugi so bili odločno proti.
Njihov argument je bil, pravi Eva Pongrac, da bodo ptice pač šle drugam.
»Ampak kam drugam naj
grejo? In tudi če bi imele
kam iti ... Veseli bi morali
biti, da imamo močvirsko
trstnico, saj prispeva k biodiverziteti,« opozarja Pongračeva.
Kozinc pa doda: »Ko ena žival izgine iz sistema, se ta
lahko zelo hitro in drastično
spremeni. Vsaka vrsta ima
svojo funkcijo. Če porušimo
ravnovesje in eni vrsti ne
omogočimo preživetja, bo to
vplivalo na vse.«
Poudarjata, da s tem, ko varujemo življenjski prostor
trstnice, ohranjamo tudi
mejice, ta poseben in pomemben življenjski prostor
številnih rastlin in živali. So
stičišče dveh ekosistemov,
kjer je biodiverziteta izjemno velika.
In močvirska trstnica je
naša edina ptica, ki gnezdi
prav tam. Vse poletje se
smuka po trstičju, vzdržuje
ravnovesje med žuželkami
in s tem koristi tudi človeku.

