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Častna
občanka

Sprejem
za atletinjo

Občinski svet je Marijo
Kolar, predsednico
Društva ljubiteljev stare
glasbe, ki organizira
Festival Radovljica,
imenoval za častno
občanko Radovljice.

Iris Breganski se je z
nedavne olimpijade
gluhih v Braziliji vrnila
z dvema bronastima
medaljama.
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Trideset let Osnovne
šole Antona Janše
Na prisrčni slovesnosti, na kateri so sodelovali prav vsi učenci in učitelji, so prejšnji četrtek v
Linhartovi dvorani praznovali tri desetletja delovanja Osnovne šole Antona Janše Radovljica.
Marjana Ahačič
"Za zaveso je okoli sto otrok
in učiteljev, ki nestrpno čakajo, da pokažejo, kaj so pripravili za vas. V dvorani je
približno dvakrat toliko staršev, obiskovalcev in za šolo
pomembnih ljudi, ki morda
še bolj nestrpno pričakujete,
kaj so pripravili. Veliko truda so vložili: vaj, usklaje-

vanj ... Pa je šlo – pa ni. Pa
so kaj spremenili, dodali in
začeli spet znova. In vadili in
vadili. Tako je pač naše delo.
Kolikokrat je treba ponoviti,
spodbuditi, da otroci usvojijo in znajo! Starši ste nam
zaupali svojega otroka in
verjeli, da bo napredoval v
znanju, da se bo čim bolj
osamosvojil in da bo v šoli
varen in zadovoljen. To na-

logo smo sprejeli z vso odgovornostjo. Trudimo se, da
vašega otroka skupaj z vami
pripravimo za življenje," je
zbrane nagovorila dolgoletna ravnateljica Jelena Horvat, ki se je pred kratkim
upokojila in vodenje šole
prepustila novi ravnateljici
Andreji Vouk.
Na prireditvi so se z glasbo,
plesom, petjem in recitacija-

mi predstavili prav vsi učenci
šole in njihovi učitelji. Pozorno so pripravili pester program, ki je navdušil in ganil
zbrane v dvorani. "Navdušen
sem nad tem, kar ste nam
pokazali. Na našo podporo
lahko računate, dokler se bo
dalo ... – in še potem," je
učence in učitelje ter vodstvo
šole duhovito nagovoril župan Bleda Janez Fajfar.

Najvišje priznanje
Tončku Smoleju
Predsednik države je gorskemu reševalcu Tončku
Smoleju, dolgoletnemu načelniku slovenskih
gorskih reševalcev, vodji Komisije za letalsko
reševanje in predsedniku GRS Radovljica, podelil
najvišje državno priznanje za prostovoljstvo.
Marjana Ahačič
Predsednik Borut Pahor je
prejšnjo sredo podelil državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije
in razvoja. Najvišje državno
priznanje za prostovoljstvo
za leto 2021 je prejel Tonček
Smolej, dolgoletni gorski reševalec, predsednik Društva
GRS Radovljica, nekdanji
dolgoletni načelnik slovenskih gorskih reševalcev in
vodja Komisije za letalsko
reševanje.
Sodeloval je že v več kot tisoč reševalnih akcijah, 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. V prostovoljske aktivnosti vloži več
kot tisoč ur na leto.
V zahvalnem govoru je Smolej dejal, da nagrado spreje-

ma kot čast in priznanje
vsem sodelavcem Gorske reševalne zveze Slovenije,
hkrati pa tudi kot obvezo, da
bodo še naprej po svojih najboljših močeh pomagali
vsem, ki bodo to pomoč potrebovali.

Nagrado sprejema kot
priznanje vsem
gorskim reševalcem,
pa tudi kot obvezo, da
bodo še naprej
pomagali vsem, ki jih
bodo potrebovali.
Slavljencu so v sredo na seji
občinskega sveta čestitali
tudi svetniki in župan Ciril
Globočnik.
Smolej je v nagovoru občinskemu svetu poudaril, da so
gorski reševalci veseli, da
imajo za svoje delo podporo
in velik posluh občine. Če ga
ne bi imeli, je dejal, med
gorskimi reševalci ne bi bilo
toliko kvalitetnega kadra.

Na prireditvi ob tridesetletnici Osnovne šole Antona Janše so na odru Linhartove dvorane nastopili prav vsi učenci
in učitelji. / Foto: Gorazd Kavčič

AKTUALNO

OBLETNICA

KULTURA

ZADNJA

Strgarjev simpozij ob
dnevu čebel

Slovensko društvo
Hospic

Marko Anton Kappus

Specialna olimpijada

V Čebelarskem muzeju so
na svetovni dan čebel pripravili prvi Strgarjev simpozij,
tematsko posvečen trgovini
s kranjsko čebelo.

Gorenjski odbor Slovenskega društva Hospic bolnikom
in svojcem pomaga že dvajset let.

V Kamni Gorici so predstavili novo monografijo o življenju in delu njihovega rojaka
in misijonarja.

Letošnje se je udeležilo trideset športnikov iz enajstih
gorenjskih ekip.
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Tonček Smolej v veliki sejni dvorani Občine Radovljica,
kjer so mu na seji občinskega sveta čestitali tudi svetniki
in župan Ciril Globočnik / Foto: Marjana Ahačič
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Trideset let Osnovne
šole Antona Janše

Projekt spominske sobe zakoncev Vurnik
V Galeriji Avla Občine Radovljica je od 1. junija na ogled
razstava študentskih projektov spominske sobe zakoncev
Vurnik z naslovom Ivan in Helena. Ob sodelovanju strokovnjakov so študentje v preteklem letu v okviru predavanj,
predstavitev in vodenih ogledov njunih del dobili vpogled v
njuno življenje, delo in razmišljanje. Pod mentorstvom arhitektke in profesorice Maruše Zorec je v okviru seminarskega
dela na Fakulteti za arhitekturo nastalo sedem idejnih predlogov za ureditev Vurnikove spominske sobe, ki bodo
predstavljeni v Galeriji Avla. Razstavo je pripravil Center arhitekture Slovenije v sklopu Vurnikovih dni 2022.

1. stran
Hvaležnost za opravljeno
delo in obljubo nadaljnje
podpore je izrazil tudi župan
Gorij Peter Torkar, radovljiški župan Ciril Globočnik pa
je poudaril tradicionalno
odlično sodelovanje šole z
lokalno skupnostjo. "Navdušen sem nad vašim delom,
ki ga poznam, saj sem pogosto tako v šoli kot na prizoriščih, kjer delate in ustvarjate
tako lepe in pomembne stvari. Na vas smo ponosni župani vseh občin, iz katerih
prihajate."

OBČINA RADOVLJICA

OBJAVA
»Priznanje in nagrada Občine Radovljica odličnim
dijakom v šolskem letu 2021/2022«
Ob občinskem prazniku 5. avgustu bo Občina Radovljica nagradila izredno uspešne dijake srednjih šol, ki so v šolskem
letu 2021/2022 zaključili srednješolsko izobraževanje z odličnim uspehom v vseh štirih letnikih srednje šole, in dijake –
zlate maturante, ki so na maturi dosegli izjemen uspeh. Prejeli
bodo denarno nagrado v skladu z razpoložljivimi sredstvi v
proračunu. Višina denarne nagrade na posameznega odličnjaka znaša največ 200 evrov neto.

Za nobeno šolo ni dovolj,
če je neopazna
Da so se v lokalnem okolju
vedno počutili sprejete, je
poudarila tudi Jelena Horvat. "Za nobeno šolo ni dovolj, če je neopazna. Otroci
morajo biti vključeni v življenje svojega kraja. Kljub
oviram in omejitvam smo
vedno lepo sprejeti. Ljudje
razumejo, da otroci potrebujejo več in drugače. S
prizadevanjem in iskanjem
novih poti vplivamo na odprtost okolja za sprejemanje in upoštevanje drugačnosti. Strpnost predstavlja
temelj priznavanja pravic
vsakemu v njegovi individualnosti. Pomeni tudi to,
da jih okolje razume, z njimi sodeluje, jim pomaga
in jih vključuje. Zaslužijo
si najboljše: najboljše pogoje za učenje, delo šport
in zabavo."

Pogoji in prijava:
1. Na objavo se lahko prijavijo dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica, so državljani Republike Slovenije in so zaključili srednješolsko izobraževanje z odličnim
uspehom.
2. Prijava se odda na obrazcu, ki je priložen objavi na občinski spletni strani www.radovljica.si, in sicer »Vloga za
priznanje in nagrado Občine Radovljica odličnim dijakom v
šolskem letu 2021/2022«.
Vlogi je treba kot dokazilo za odličen uspeh v vseh štirih letnikih priložiti fotokopije spričeval vseh letnikov srednje
šole, vključno z zaključnim zadnjim letnikom v šolskem letu
2021/2022, kot dokazilo za izjemen uspeh na maturi pa priložiti fotokopijo maturitetnega spričevala s pohvalo (zlati maturanti).
Če je dijak odličen v vseh štirih letnikih in hkrati tudi zlati maturant, je upravičen do enega darila in nagrade.
Vlagatelji morajo vloge na izpolnjenem obrazcu s priloženo
zgoraj navedeno dokumentacijo predložiti do petka, 22. 7.
2022.
Priznanja bodo podeljena 1. 8. 2022 na slovesnosti ob občinskem prazniku.
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Ciril Globočnik
ŽUPAN

Skupaj ustvarjamo svet
naših otrok

Trije ravnatelji OŠ A. Janše: nova ravnateljica Andreja
Vouk, prvi ravnatelj šole Franc Markel in Jelena Horvat, ki
je radovljiško šolo s prilagojenim programom vodila
zadnjih šestnajst let / Foto: Gorazd Kavčič

S kratkim nagovorom se je
ob tej priložnosti prvič predstavila nova ravnateljica šole
Andreja Vouk, ki je vodenje
OŠ A. Janše prevzela v začetku maja. "Kot nova ravnateljica sem vesela in ponosna,
da lahko nadaljujem in skupaj s sodelavci soustvarjam
zgodbo, ki v sebi skriva toliko
dobrega. Z vami, spoštovani
starši, pa tudi z vami, župani
in predstavniki občin, si želim odprtega medsebojnega
sodelovanja, da s skupnimi
močmi vsak na svojem področju poskrbimo za otroke,
ki so nam zaupani. Skupaj
ustvarjamo svet naših otrok
in prav je, da jim omogočimo
najboljše, kar lahko."

Pobude občinskih svetnikov

Vloge se posredujejo v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
s pripisom “Odlični dijaki 2022“.
Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38 ali
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si.
Številka: 094-0003/2022
Datum: 26. 5. 2022

Kako lep je ta svet – kljub oviram, težavam, neuspehom in razočaranjem, ki so sestavni
del življenja, je bilo glavno sporočilo prireditve. / Foto: Gorazd Kavčič

Ureditev ceste v Lipnici
Svetnica Tea Beton je na župana naslovila vprašanje v
zvezi s stanjem projekta ureditve obstoječe ceste v naselju Lipnica.
Kot je v odgovoru svetnici
pojasnila občinska uprava,
projekt ureditve regionalne
ceste od križišča OŠ Staneta
Žagarja Lipnica–Kropa–Lipnica do vzhodne meje naselja Lipnica vodi Direkcija
RS za infrastrukturo. "Zaradi prostorskih omejitev pri
korekciji elementov obstoječe ceste je projekt razdeljen
na dva dela. Zaključena je
projektna dokumentacija za
izvedbo do vzhodnega dela
naselja Lipnica. Za ta odsek
ceste je zaključena parcelacija pred gradnjo. V postopku
so odkupi zemljišč. Izdelana
je tudi idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih
pogojev za odsek od križišča

OŠ Staneta Žagarja Lipnica–
Kropa–Lipnica do vzhodne
meje območja objektov Iskre
Mehanizmi. Izvedeno je naročilo za spremembo idejne
zasnove nekoliko spremenjenih rešitev," so pojasnili
v odgovoru svetnici in dodali, da se bo v sklopu načrtovane rekonstrukcije ceste celovito uredila tudi vsa
pripadajoča komunalna infrastruktura.

Ukinjanje poštnih
izpostav
Na župana in direktorico občinske uprave je svetnik Andrej Potočnik naslovil pobudo, da storita vse, da ne
pride do ukinitve pošte in
skrajševanja delovnega časa
oziroma ukinitve trgovine v
Podnartu.
Na občinski upravi so v odgovor svetniku zapisali, da
so s problematiko zmanjševanja dostopnosti do bančnih, poštnih in trgovskih
storitev v manjših krajih do-

bro seznanjeni. "Banke in trgovske družbe občine o ukinjanju
poslovalnic,
bankomatov in trgovin predhodno ne obveščajo, Pošta
Slovenije pa mora pred vsako nameravano spremembo
pridobiti tudi mnenje občine oziroma lokalne skupnosti. Tako smo v zvezi z nameravano vzpostavitvijo
pogodbenih pošt v Podnartu
in Begunjah decembra 2021
na Pošto Slovenije posredovali odgovor, da se Občina
Radovljica ne strinja s predvideno reorganizacijo poslovanja in da bi po našem
mnenju delovanje pošt v
Podnartu in Begunjah morali ohraniti v obstoječih organizacijskih oblikah," so še
zapisali v odgovoru svetnici.

Gugalnica za gibalno
ovirane otroke
Svetnica Mojca Faganel je
dala pobudo za postavitev
vsaj ene gugalnice na otroških igriščih v Radovljici in

Lescah, ki bi bila primerna
za otroke, ki so na invalidskih vozičkih.
"Gugalnico, namenjeno
uporabi otrok, ki so na invalidskih vozičkih, je občina
pred leti že financirala in namestila v novem delu Športnega parka Radovljica. Da
je gugalnica namenjena izključno uporabi z invalidskimi vozički in da je njena
uporaba na drugačne načine
s strani gibalno neoviranih
uporabnikov, sploh če je teh
na igralu več naenkrat, lahko zelo nevarna, je občina
opozarjala s številnimi prošnjami in opozorili, vendar
žal zaman," so zapisali v odgovoru svetnici.
Zaradi nevarnosti poškodb
gibalno neoviranih uporabnikov in uničenja dragega
specialnega igrala se je občina nazadnje odločila, da
igralo podari CUDV Radovljica, in ga je namestila na
zunanje površine doma, so
še pojasnili.
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Seja občinskega sveta
Svetniki so na zadnji seji Marijo Kolar, dolgoletno glasbeno pedagoginjo in predsednico Društva
ljubiteljev stare glasbe, ki že štirideset let organizira Festival Radovljica, imenovali za častno občanko
občine Radovljica.
tu zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Občinski svet je na seji tudi
potrdil spremembe pravilnika o sprejemu novincev v
Vrtec Radovljica, na podlagi
katerih se na predlog vrtca
ukinja kriterij, da otrok v
preteklem šolskem letu ni
bil sprejet v želeno enoto vrtca. Kot so pojasnili v vrtcu,
so ta kriterij lahko uveljavljali samo otroci z naslovom
zunaj občine Radovljica, ki
pa se morajo v vrtec vsako
leto vpisati na novo.

Marjana Ahačič
Svetniki občinskega sveta so
nedavno, 25. redno sejo začeli s poklonom dolgoletnemu gorskemu reševalcu in
predsedniku Društva GRS
Radovljica Toniju Smoleju,
ki je prav ta dan na predlog
Občine Radovljica s podporo
Društva GRS Radovljica prejel najvišjo državno nagrado
za prostovoljstvo za leto
2021.
Z aplavzom in soglasno so
potrdili tudi odločitev, da
Marija Kolar, dolgoletna
glasbena pedagoginja in
predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe, postane
nova častna občanka Radovljice.
Kot je v obrazložitvi poudaril
podžupan in predsednik komisije za volitve in imenovanja, naziv prejema za izje-

O zagotavljanju pogrebne
službe
Marija Kolar, nova častna občanka občine Radovljica
/ Foto: Gorazd Kavčič

Glasbeni šoli Radovljica je
štirideset let poučevala nauk
o glasbi, pripravljala učence
za tekmovanja in sprejemne

Marija Kolar naziv častne občanke prejema za
izjemno pomembno delovanje na glasbenem,
festivalskem in pedagoškem področju. Razvoj
glasbenih talentov in ljubiteljsko ukvarjanje
otrok in mladine z glasbo spodbuja že šestdeset
let. Od leta 1997 kot predsednica Društva
ljubiteljev stare glasbe Radovljica organizira
Festival Radovljica.
mno pomembno delovanje
na glasbenem, festivalskem
in pedagoškem področju.
"Razvoj glasbenih talentov
in ljubiteljsko ukvarjanje
otrok in mladine z glasbo
spodbuja že šestdeset let. V

izpite, organizirala obiske
koncertov in opernih predstav, vodila otroški pevski
zbor, prirejala učne ure z
umetniki. Tudi po upokojitvi nadaljuje glasbeno vzgojo
mladih. Od leta 1997 kot

predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica
organizira Festival Radovljica," je poudaril Rems.

Potrdili novega direktorja
zdravstvenega doma
Na seji so podali tudi soglasje k imenovanju zdravnika
Roka Müllerja za novega direktorja Zdravstvenega
doma Radovljica; priljubljeni radovljiški pediater mandat nastopi že sredi prihodnjega tedna. Prav tako so
soglašali z imenovanjem
Marka Zupanca za direktorja Knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica (mandat
bo nastopil jeseni, ko se
upokoji sedanja direktorica
Božena Kolman Finžgar) ter
z imenovanjem Eve Pogačar
za predstavnico občine v sve-

Svetniki so sprejeli odlok o
načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica. Služba obsega vsak
prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov
na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe, vključno z njihovo uporabo. Za zagotavljanje 24-urne dežurne službe
je predvidena podelitev koncesije enemu koncesionarju
za območje celotne občine
za obdobje petih let. Svetniki
so sprejeli tudi odlok, ki določa pogoje za podelitev koncesije za opravljanje pogrebne službe v občini
Radovljica.

Gradbeno dovoljenje za prenovo
Občina je pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta nekdanje knjižnice v Radovljici in
spremembo njegove namembnosti v medgeneracijski center.
Marjana Ahačič
Za rekonstrukcijo stavbe
nekdanje knjižnice in njeno preureditev v medgene-

racijski center je občina že
pridobila gradbeno dovoljenje. "S projektom se v večji
meri ohranja obstoječe stanje objekta, brez posegov v

V stari knjižnici bo medgeneracijski center / Foto: Marjana Ahačič

zunanje gabarite. V stavbi
so predvidene delne notranje preureditve – nove razporeditve notranjih prostorov, zamenjava stavbnega

pohištva, zamenjava dotrajane strešne kritine in vgradnja dvigala. Vrednost investicije je ocenjena na 1,3
milijona evrov," so pojasnili na radovljiški občinski
upravi.
V rekonstruiranem objektu
je v pritličju predvideno delovanje medgeneracijskega
centra, v prvem nadstropju
mladinskega centra, v drugem nadstropju projektnega
učenja za mlajše odrasle
(PUM-O), v kleti pa KamRinega mladinskega Radia Galama. Objekt bo upravljala
Ljudska univerza Radovljica.
Medgeneracijski center bo
deloval v obliki dnevnega
centra, ki bo za vse odprt in
dostopen brezplačno. V
njem bodo potekale dnevne
aktivnosti druženja, informiranja, prenosa znanj in
mreženja.

Še prosta sredstva
na javnih razpisih
Na letošnjih občinskih javnih razpisih so še na
voljo sredstva, so sporočili z občinske uprave.
Marjana Ahačič
Občinska uprava sporoča, da
so na nekaterih javnih razpisih še na voljo sredstva. To
so javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini, javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih
in gospodarskih stavb, ki so
razglašene za spomenik oziroma enoto kulturne dediščine, javni poziv za sofinanciranje nakupa invalidskih
pripomočkov in naprav ter
javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju
občine. Vsi razpisi z razpisno dokumentacijo so objavljeni na občinski spletni
strani v zavihku Občinska
uprava.
Na razpisu za spodbujanje
razvoja gospodarstva so
sredstva namenjena za odpiranje novih delovnih mest z
zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo.

Razpis je odprt do porabe
sredstev, vendar najdlje do
28. oktobra.
Občina nepovratna sredstva
namenjena tudi za obnovo
stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in gospodarskih
stavb, ki so pod spomeniškim varstvom, jih je kranjska območna enota Zavoda
za varstvo kulturne dediščine evidentirala ter so razglašeni za kulturni spomenik
ali kulturno dediščino. Razpis ostaja odprt do porabe
sredstev, vendar najdlje do
31. oktobra.
Cilj občinskega sofinanciranja nakupa invalidskih pripomočkov in naprav je izboljšati kvaliteto življenja
invalidov. Javni poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. oktobra.
Tudi razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke – dodatkov,
ki se dodajajo v gnojevko, ne
kot dodatek krmi – ostaja
odprt do porabe sredstev in
najdlje do 28. oktobra letos.

Ljudska univerza oddaja
trgovino v najem
Marjana Ahačič
Ljudska univerza Radovljica
je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za
oddajo opremljenega poslovnega prostora v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti v Čebelarskem centru
Gorenjske. Namera je objavljena na spletnih straneh
Ljudske univerze Radovljica,
Čebelarskega centra Gorenjske in Občine Radovljica.
Poslovni prostor, ki je predmet najema, obsega prodajno-razstavni salon v neto
uporabni površini 65 kvadratnih metrov in skladiščni

prostor v pritličju v neto
uporabni površini 12 kvadratnih metrov. Izhodiščna vrednost mesečne najemnine
brez obratovalnih in drugih
stroškov, ki jih je dolžan plačevati najemnik, za poslovni
prostor v skupni velikosti 77
kvadratnih metrov znaša nekaj manj kot 335 evrov.
Rok za prijavo na objavljeno
namero je bil podaljšan do
23. junija. Informacije in dodatna pojasnila so na voljo v
Čebelarskem centru na telefonski številki 031 628 499
ali po elektronski pošti na
naslovu cebelarski.center@
gmail.com.

Radar pred Šlandrovim domom že meri hitrost
Pri Šlandrovem domu so prejšnji ponedeljek začeli izvajati
meritve hitrosti s stacionarnim radarjem. Občina je radar na
tem mestu namestila s ciljem zagotavljanja večje prometne
varnosti, saj je bilo po odprtju obnovljenega odseka Gradnikove ceste na tej cesti zaznanih več kršitev omejitve hitrosti.

4

Deželne novice, petek, 3. junija 2022

Zdravje
Dan zdravja na
Vurnikovem trgu
Tudi letos so se na prireditvi, posvečeni
varovanju zdravja, predstavile številne ustanove
s področja zdravstvene preventive. Ker je bil Dan
zdravja organiziran na dan, ko praznujemo
svetovni dan čebel, so sodelovali tudi radovljiški
čebelarji.
Marjana Ahačič
Zdravstvenovzgojni center
Radovljica je sodelovanju z
Občino Radovljica v petek,
20. maja, na Vurnikovem
trgu v Radovljici pripravil
zdaj že tradicionalno zdravstvenovzgojno prireditev
Dan zdravja izvajalci presejalnega programa Svit ter fizioterapija in kineziologija z

projekt Oživimo srce in udeležence seznanili s tem,
kako lahko prepoznamo možgansko kap.
Na prireditvi so sodelovali
bodo tudi izvajalci zobne
preventive in dijakinje zdravstvenega programa Srednje šole Jesenice. Z udeležbo Čebelarskega društva
Radovljica, ki se je predstavilo na posebni stojnici, so

Predstavili so tudi zobno preventivo. / Foto: Gorazd Kavčič
nasveti za telesno dejavnost.
Psihologinja je zastopala področje duševnega zdravja in
preprečevanje zasvojenosti
ter zdravo spanje.
Ob tem so z meritvami, ki so
jih izvajali za obiskovalce,
prepoznavali dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja, predstavili pa so tudi

zaznamovali tudi svetovni
dan čebel.
Popoldne je bilo v okviru
Dneva zdravja v Knjižnici
Antona Tomaža Linharta
Radovljica še predavanje
Zale Marn, medicinske sestre s specialnimi znanji, ki
je predstavila program Svit
na Gorenjskem.

Srečanje klubov
bolnikov po kapi
Petdeset kapnikov, kot sebe imenujejo ljudje po preboleli možganski kapi, se je z gorenjskimi
organizatorji srečalo na Brezjah, nato so si ogledali Blejski grad, obiskali Kamp Šobec in celodnevno
srečanje zaključili z nastopom leške folklorne skupine.
Dina Kavčič
V Sloveniji obstaja 24 klubov, ki združujejo ljudi po
preboleli možganski kapi.
Klubi se med seboj redno
obiskujejo in konec maja so
gorenjske bolnike obiskali
prijatelji iz Štajerske: Celja,
Ptuja in Slovenske Bistrice.
Petdeset kapnikov (tako
sebe imenujejo ljudje po
preboleli možganski kapi)
se je z gorenjskimi organizatorji iz Kluba Bled že zjutraj srečalo na Brezjah, nato
so si v spremstvu vodiča
ogledali Blejski grad, sledil
je obisk Kampa Šobec, kjer
jih je sprejel direktor Uroš
Ambrožič, celodnevno srečanje pa so zaključili s kosilom in nastopom leške folklorne skupine. Polni
prijetnih vtisov so se okoli
petih popoldan z avtobusom vrnili domov.

Člani različnih slovenskih klubov so preživeli lep dan na Gorenjskem. / Foto: Dina Kavčič
Klubu CVB Bled že od leta
1998 združuje bolnike po
možganski kapi z Bleda, Jesenic, iz Bohinja, Lesc, Radovljice in Žirovnice. Vanj je
trenutno je včlanjenih petdeset aktivnih članov in še enkrat toliko neaktivnih članov

in svojcev. Njihovi cilji so
omogočiti druženje oseb s
podobnimi težavami, organiziranje vodenih aktivnosti in
izletov, izdajanje glasila KAPnik, organizacija novoletne
zabave in še veliko več. Vabijo vse, ki so možgansko kap

Nepovratna sredstva
za razvojno ambulanto
Občina Radovljica bo za sofinanciranje naložbe v razvojno ambulanto, ki jo
bodo uredili v prizidku vrtca, od države prejela dobrih 330 tisoč evrov.
Marjana Ahačič

Živahno dogajanje na dnevu, posvečenem zdravstveni
preventivi, na Vurnikovem trgu v Radovljici. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Radovljica v naslednjih dveh letih načrtuje izgradnjo prizidka radovljiškega vrtca, v katerem bo tudi
razvojna ambulanta. V njej
je načrtovanih pet terapevtskih prostorov, ambulanta s
sestrskim prostorom in
spremljajoči prostori (čakalnica, sanitarije …).
Gradnjo in opremo razvojne
ambulante bosta financirala

občina in Osnovno zdravstvo Gorenjske, sredstva za
investicijo pa bo prispevalo
tudi ministrstvo za zdravje.
Občina je namreč naložbo
prijavila na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega
varstva in prejela sklep o sofinanciranju v skupni višini
330.700 evrov v letih 2023
in 2024.
Prizidek vrtca bo zgrajen na
severovzhodni strani vrtca v

dveh etažah s skupno površino približno 1250 kvadratnih metrov.
Poleg razvojne ambulante
bodo v njem športna igralnica z osrednjim prostorom,
tri igralnice, igralnica razvojnega oddelka in prostor za
dodatne dejavnosti.
Gradbeno dovoljenje za prizidek vrtca je že izdano.
Skupna ocenjena vrednost
naložbe znaša 2,4 milijona
evrov; delno jo bo, v višini

doživeli, naj se včlanijo, saj s
tem pridobijo veliko ugodnosti, med drugim tudi pogovore z ljudmi s podobnimi diagnozami. Na srečanje vas
vabijo vsako tretjo sredo v
mesecu ob 16. uri v Restavracijo Center v Lescah.

nekaj manj kot milijon
evrov, sofinanciralo tudi ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Radovljiški vrtci se spopadajo prostorsko stisko – glede
na trenutne potrebe po varstvu otrok bi potrebovali dva
dodatna oddelka, vrtec v Radovljici pa tudi nima športne
igralnice.
Začasna rešitev za starše
najmlajših otrok, vpisanih
v vrtec, ki so čakali na prosto mesto, je dodaten oddelek, ki je bil v februarju odprt v telovadnici vrtca v
Begunjah.
V vrtcu v Radovljici je v letošnjem šolskem letu odprtih
11 oddelkov, ki jih lahko obiskuje 210 otrok, v vseh
osmih enotah Vrtca Radovljica pa je 45 oddelkov, ki
jih lahko obiskuje skupaj kar
797 otrok.

Vrača se Naš tek
Marjana Ahačič
Tekaška prireditev Naš tek,
ki jo že več let organizira
Center za usposabljanje,
delo in varstvo (CUDV)Radovljica, bo po dveh letih
predaha v soboto, 11. junija,
v naše kraje ponovno povabila teka in druženja željne
tekače z vseh vetrov.
Gre za enega vidnejših in
vsekakor pomembnih lokalnih dogodkov, ki nima zgolj
rekreativno-družabnega pomena, ampak želi uporabni-

ke še dodatno zbližati s športom – in kar je morda še
pomembneje – tudi z lokalnim okoljem, poudarjajo organizatorji.
Tekmovanje za odrasle bo
potekalo v petih starostnih
kategorijah, tekaško moč pa
bodo na svoji preizkušnji
tudi letos lahko merili tudi
otroci.
Prav poseben del, pravijo v
CUDV, pa je tek z vozički, ki
vsako leto riše nasmehe na
obraze tekmovalcev in njihovih spremljevalcev.

Kot so še povedali v CUDV
Radovljica, ima rekord proge
še vedno Danilo Šimnic in
KK Završnica, ki je leta 2017
s progo opravil v 25 minutah
in 8 sekundah.
Prijave na tek že potekajo in
trajajo do vključno 7. junija
na spletni strani CUDV Radovljica.
Organizatorje posebej veseli, da bo letošnja prireditev
potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta
Pahorja.
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Aktualno

Strgarjev simpozij
ob dnevu čebel

Desetletnica
Čebelarskega centra
Čebelarski izobraževalni center Gorenjske v
Lescah letos zaznamuje desetletnico delovanja.
Slovesnost ob okroglem jubileju bodo pripravili
prihodnjo soboto.

V Čebelarskem muzeju so na svetovni dan čebel pripravili prvi Strgarjev simpozij, ki so ga tematsko
posvetili trgovini s kranjsko čebelo. Poimenovali so ga po čebelarju iz Bohinja, ki je v prvi polovici
prejšnjega stoletja s svojo razvejano mrežo kupcev ponesel ime kranjske čebele na vse konce sveta.

Marjana Ahačič
Z osnovnim namenom, da
poveže čebelarje in čebelarska društva na Gorenjskem, je bil pred desetimi
leti v prav za ta namen
zgrajeni stavbi ustanovljen
Čebelarski center Zgornje
Gorenjske.

Marjana Ahačič
V petek, 20. maja, na svetovni dan čebel, so v Čebelarskem muzeju v Radovljici
pripravili niz dogodkov.
Osrednji je bil prvi Strgarjev
simpozij, na katerem so se
ugledni predavatelji, med
njimi dr. Andrej Šalehar,
mag. Tita Porenta, Mišo Serajnik, dr. Petra Bole, prof.
Janko Božič, dr. Jordan Berginc in Verena Štekar Vidic,
posvetili trgovini s kranjsko
čebelo.

Kranjsko čebelo je poslal
v svet
"Ko smo lani v Čebelarskem
muzeju postavljali novo stalno razstavo, smo našli precej vsebin, ki so se nam zdele zanimive. Ena od takšnih
je tudi dejstvo, da je kranjska čebela doslej najbolj prodajani artikel pri nas. Zgodbo smo želeli osvetliti z
različnih vidikov, simpozij
pa smo poimenovali po Janu
Strgarju (1881–1955) z Bitenj
pri Bohinjski Bistrici, ki je
bil največji trgovec s kranjsko čebelo in je dosegel svetovni rekord v pošiljanju čebel na velike razdalje.
Njegovo sodelovanje s števil-

V pomoč in podporo
čebelarjem
"Čebelarski center v ta namen nudi podporo čebelarjem s storitvami, ki jih ponuja. Tukaj potekajo
čebelarska predavanja, ki
jih organizira Čebelarska
zveza Slovenije, tudi tečaj
za čebelarje začetnike poteka pri nas vsako drugo leto.
Javna svetovalna služba v
čebelarstvu ČZS ima v centru svojo pisarno, prisotna
sta tudi Čebelarska zveza
Gorenjske in Čebelarsko
društvo Radovljica," je delo
centra, ki organizacijsko deluje pod okriljem Ljudske
univerze Radovljica, na
kratko povzela upravnica
Špela Kalan Razinger.
"Pri nas organizirajo svoje
aktivnosti, ob pomembnejših čebelarskih datumih pa
dogodke organiziramo s
skupnimi močmi. Najpomembnejša storitev, ki jo
omogočamo čebelarjem, pa
je zagotovo izdelava satnih
osnov iz lastnega voska. To
storitev uporabljajo čebelarji
iz cele Slovenije in tudi iz
Avstrije," je še pojasnila.

Prvi Strgarjev simpozij so pripravili na svetovni dan čebel. / Foto: Gorazd Kavčič
nimi pomembnimi svetovnimi strokovnjaki in znanstvenimi ustanovami je še
dodatno prispevalo k uveljavitvi kranjske čebele v svetu," je pojasnila direktorica
Muzejev radovljiške občine
Petra Bole.

Oglaševal celo v Egiptu
"S svojo izjemno oglaševalsko dejavnostjo, vrhunsko
kvaliteto čebel in čistimi maticami, z razvejano svetovno
mrežo kupcev in s sodelovanjem na mednarodnih čebelarskih razstavah je bil Jan
Strgar tisti, ki je ponesel ime
naše kranjske čebele prav na
vse konce sveta. Čebelje dru-

žine je pošiljal v svet v originalnih kranjičih, panjih z
nepremičnim satjem. Razvil
je tudi prav poseben panj za
pošiljanje rojev čebel. Svojo
dejavnost je oglaševal v avstrijskih, poljskih, švedskih,
avstralskih, angleških, kitajskih, japonskih, francoskih
in egiptovskih časopisih," je
zapisala lani, ko so zaznamovali 140. obletnico Strgarjevega rojstva.

Po simpoziju še zbornik
Kot je še povedala Petra
Bole, Čebelarski muzej hrani bogato Strgarjevo korespondenco. Ta obsega na
stotine pisem, dopisnic in

fotografij, ki so jih že digitalizirali in začeli proučevati,
teme, ki so jih poudarili na
prvem Strgarjevem simpoziju, pa bodo predstavljene
tudi v zborniku, katerega
izid v Čebelarskem muzeju
načrtujejo prihodnje leto.
Ob svetovnem dnevu čebel
so v Šivčevi hiši odprli razstavo z naslovom Čebela včeraj, danes, jutri. Na ogled so
dela dijakov Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, ki so po obisku Čebelarskega muzeja izdelovali
plakate; ogled muzeja jim je
pri tem služil kot navdih in
razmislek o čebelah nekoč,
danes in v prihodnosti.

Kako biti v redu in uspešen

Praznovanje okroglega
jubileja

Na majskem podjetniškem zajtrku v Čebelarskem centru Gorenjske je Center za razvoj kadrov Korak
odgovarjal na vprašanje, kako biti uspešen in pri tem ohraniti sebe in dobre odnose s sodelavci.
Gostili so priznanega predavatelja, slovenskega kreativnega direktorja in avtorja knjižnih uspešnic
Aljošo Bagolo.

Na podjetniškem zajtrku, ki
so ga poimenovali S Korakom v uspešen dan, so predstavili delovanje Centra za razvoj kadrov Korak, v okviru
katerega podjetjem ponujajo
celovito podporo za razvoj zaposlenih. Kot je pojasnila
Ana Dobnikar, svetovalka za
razvoj kadrov na Ljudski univerzi Radovljica, ki dela v
Centru za razvoj kadrov Korak, center deluje na področju cele Slovenije, vanj je
vključenih 16 ljudskih univerz, na Gorenjskem poleg
radovljiške še škofjeloška.
"Pri delu z lokalnimi podjetji
največkrat naletimo na identičen problem, ki ga predstavljajo odnosi. Če so ti slabi,
zaposleni niso nujno najbolj
učinkoviti in so posledično
slabe volje, kar se odraža tudi
v zasebnem življenju," je dejala Dobnikarjeva.

Leta 2019 je center začel izvajati projekt Korak, kjer ponujajo različna izobraževanja na področju mehkih

veščin za podjetja in podporne storitve za celovit razvoj kadrov, kot so strategija
razvoja kadrov, vzpostavitev

Gost podjetniškega zajtrka je bil Aljoša Bagola. / Foto: Tina Dokl

mentorskega sistema in
motivatorja, obdobnega razgovora, ponujajo tudi t. i.
Pogled 360, kjer ocenjujejo
temeljne kompetence posameznika. "Podjetjem na območju Zgornje Gorenjske
želimo približati našo dejavnost in postati podaljšana
roka njihove kadrovske službe," je dodala Dobnikarjeva.
Gost podjetniškega zajtrka
je bil Aljoša Bagola s predavanjem Kako biti v redu.
Predstavil je trenutno stanje, kjer ugotavljajo, da naše
dobro počutje in tehnologije
ne sobivajo najbolje. "Trpimo za odvisnostjo od digitalnih vsebin, za potrtostjo,
preutrujenostjo in izgorelostjo, neusmiljeno pa nas izčrpavajo tudi vedno slabši
odnosi, ki so še posebej na
družbenih omrežjih prepredeni s sovražnostjo in negativnostjo," je med drugim
pojasnil.

KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO, LANCOVO 30, RADOVLJICA

Maša Likosar

Praznovanje desetletnice
delovanja Čebelarskega centra bodo pripravili prihodnjo soboto, 11. junija, pestro dogajanje pa se bo v
stavbi centra in pred njm
odvijalo od desete dopoldan
do šeste popoldan. "Dogodek bo čokoladno-medeno
sladek. Tovarna čokolade
Gorenjka namreč letos praznuje sto let obstoja, in ker

smo praktično sosedi, se
nam bodo pridružili pri praznovanju," je pojasnila Kalan Razingerjeva.
Gorenjka bo tako na praznovanju imela svojo stojnico,
kjer bodo med drugim na
voljo čokolade z motivom,
natisnjenim prav za to priložnost. Pred centrom bo tržnica s ponudbo čebeljih
pridelkov, izdelki iz naravnih materialov, naravne kozmetike, eteričnih olj in hidrolatov. Svoje dejavnosti
bodo predstavili vsi, ki delujejo v Čebelarskem centru:
Čebelarsko društvo Radovljica, hranilnica ekoloških semen Semenjalnica, Manualna terapija in masažne
storitve Denis Debeljak in
Kavarna Panj s posebno ponudbo prav za ta dan. Obiskovalci pa se bodo lahko
posladkali tudi s palačinkami s čokolado ali z medom.

Na ogled bo tudi čebela
velikanka
Glavna zanimivost bo zagotovo interaktivna čebela velikanka 3D kranjica, ki je
navduševala svetovno javnost na svetovni razstavi
Expo v Dubaju.
Maketo so izdelali s 3D-tiskalnikom in ima več kot
90-odstotno morfološko podobnost z resnično čebelo
delavko. Narejena je v razmerju 100 : 1 in v dolžino
meri kar 170 centimetrov.
Sicer pa bodo skupaj s Čebelarsko zvezo Gorenjske
organizirali čebelarske
igre, Sabina Šegula bo pripravila floristično delavnico, otroci se bodo zabavali s
klovnom in na ustvarjalnih
delavnicah.
V sodelovanju s Čebelarskim muzejem Radovljica
pa bodo ob tej priložnosti
predstavili tudi mozaik svetega Ambroža, ki nastaja v
skupinskem projektu in bo
imel svoje mesto v centru
kot spomin na prvih deset
let njegovega obstoja.

Krajevna skupnost Lancovo

ODDAJA V NAJEM PLANINSKI
DOM GOŠKA RAVAN.
Koča ima urejeno kuhinjo s plinskim štedilnikom, novo kopalnico, štiri spalnice s petnajstimi ležišči - možnost oddajanja.
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Radovljica.
Več informacij na gsm: 041 324 049, g. Gregor Remec.
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Mladi

Druženje generacij

Izmenjevalnica,
delavnice in razstava
Marjana Ahačič
V Medgeneracijskem centru Bled so med šolskim letom skozi različne aktivnosti razvijali in spodbujali
otroško ustvarjalnost ter domišljijo. V sodelovanju z
Osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja in Osnovno šolo
Gorje je od oktobra do konca maja potekala Otroška
šola slikanja, ki je otroke v
več skupinah usmerjala k
iskanju motivov, idej ter
premisleku o slikanju in slikarstvu. V centru pa je od
oktobra dalje potekal tudi
tečaj razvijanja kreativnega

potenciala z modernim mozaikom, kjer so otroci pod
mentorstvom Urške A. Potočnik iskali svoj lasten
umetniški slog s pomočjo
modernega mozaika. Pri
vseh so nastali zanimivi izdelki, ki jih bodo predstavili
na zaključnem dogodku prihodnji četrtek, 9. junija, od
16. ure dalje dalje v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Ob tej priložnosti
bodo med 16. in 19. uro organizirali tudi oblačilno izmenjevalnico in kulinarične
delavnice, na katerih bodo
pripravljali okusne burgerje
in osvežilni sladoled.

Ob bližajočem se koncu šolskega leta so v vrtcu na Brezjah pripravili prireditev, poimenovano Šport
špas, dan, posvečen športu ter predvsem medgeneracijskemu druženju otrok, staršev in starih staršev.
Marjana Ahačič
"Vi ste pa očitno res radi v
vrtcu, če še na soboto prihajate sem," je malčke, zbrane
na športnem igrišču vrtca na
Brezjah, predzadnjo soboto
v maju hudomušno nagovoril Cene Prevc, posebni gost
nedavne prireditve, ki so jo v
okviru medgeneracijskega
druženja na toplo sobotno
dopoldne organizirali v Vrtcu Brezje.
Kot je povedala vodja Vrtca
Brezje Aneta Varl, so prireditev Šport špas tokrat organizirali tretjič, dvakrat še pred

epidemijo. "Komaj smo čakali, da se spet lahko začnemo
srečevati tudi na prireditvah.
Takšna druženja največ pomenijo dedkom, babicam in
otrokom. Med njimi je prav
posebna vez, ki jo je treba
ohranjati, in tovrstna medgeneracijska srečanja so dobra
priložnost za to."
Varlova je ob tem poudarila
povezanost vrtca z lokalno
skupnostjo. "Brezje so poseben kraj, v katerem so ljudje
zelo povezani med seboj. In
tudi nas, ki delamo v vrtcu,
so vzeli za svoje. Če prosimo
za pomoč, so vedno pripra-

Poletni počitniški
program na Bledu
V Medgeneracijskem centru Bled že diši po poletnih
počitnicah. Že sedmo leto
za poletne počitnice otrokom pripravljajo pester, zabaven in vsakemu posebej
zanimiv počitniški program. Tokrat bodo organizirali sedem počitniških tednov, namenjenih otrokom
od 6. do 14. leta starosti.
Program poleg različnih

tem zajema še aktivno preživljanje počitnic, kopanje v
Grajskem kopališču, obisk
mini golfa, potepanje v naravi, učenje gasilskih veščin, ustvarjalne delavnice,
varstvo, kosilo … Vsi programi, razen slikarske kolonije, potekajo med 7.30 in
15.30. Število mest je omejeno, zato so obvezne prijave na naslov mcbled@guest.arnes.si ali telefonsko
številko 040 810 476.

Vodja vrtca Aneta Varl, povezovalec prireditve športni novinar
Aleš Potočnik, posebni gost Cene Prevc in najmlajši
udeleženec srečanja v naročju svoje mame. / Foto: Marjana Ahačič

vljeni pomagati, celo več,
sami se organizirajo, če je
treba kaj storiti v dobro otrok,
vrtca in skupnosti nasploh."
Vzgojiteljice so se tudi zato
temeljito pripravile na majsko druženje. "Pripravile
smo različne igre, med njimi kratek orientacijski pohod z zemljevidom, ki je vodil po različnih točkah na
Brezjah, na voljo je bila plesna delavnica, igrali smo nogomet, šli smo se novo gibalno igro "ajanje", ki smo
se je naučili prav od staršev ... Podprli so nas tudi lokalni ponudniki, tako smo
šli lahko na sladoled v gostilno Pr' Maš', gospa Zdenka
Podpečan je postavila stojnico z domačim kruhom in jabolčnim zavitkom, podjetje
Vipi pa je doniralo sok. Pecivo, sadje in nekaj soka so

nam pripravile tudi naše kuharice iz Vrtca Radovljica."
Vstopnica na prireditev je
bil paket starega papirja, s
katerim so udeleženci prireditve napolnili zbiralnik
pred vrtcem.
Druženje, ki ga je profesionalno vodil domačin z Brezij, znani športni novinar
Aleš Potočnik, so zaključili z
glasbenim nastopom odlične mlade pevke iz Radovljice Tare Ahačič in posebnim
gostom, smučarskim skakalcem Cenetom Prevcem, ki je
najboljšim, najmlajšim, najštevilnejšim in drugim naj
udeležencem podelil priložnostna priznanja.
Vrtec Brezje sicer obiskuje
49 otrok, ki so razporejeni v
tri skupine in za katere skrbi
sedem strokovnih delavk,
kuharice, hišnik in čistilka.

Potep po Radol'c
Radovljiški sedmošolci, ki obiskujejo podjetniški krožek, so v okviru projektne naloge izdelali
družabno igro, ob kateri se udeleženci zabavajo, pri tem pa spoznavajo znamenitosti in znane
osebnosti v občini Radovljica.
Marjana Ahačič

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 4, RADOVLJICA

Marjana Ahačič

Otroci, njihovi starši in stari starši so uživali v druženju ob
športnih aktivnostih. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci sedmih razredov, ki
obiskujejo podjetniški krožek pod mentorstvom učiteljice Nine Šiler, so si v tem
šolskem letu za projektno
nalogo zadali, da izdelajo
družabno igro z naslovom
Potep po Radol'c.
"Gre za namizno igro, kjer
se igralci pomikajo po igralni plošči, hkrati pa se ustavljajo na poljih, 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," so pojasnili.

Kot še pravijo, se udeleženci
igre Potep po Radol'c ne
bodo le družili in zabavali,

temveč tudi odkrivali lepote
in zanimivosti kraja in širše
okolice. "Z igro želimo pri-

Osnovnošolci so v okviru projektne naloge izdelali
družabno igro z imenom Potep po Radol'c. / Foto: arhiv Ragorja

spevati k zavedanju, v kako
lepem kotičku sveta živimo,
k razvijanju ponosa na domače kraje, k večji pripadnosti in k želji po ohranitvi vsega lepega. Marsikatero
družino pa bi igra spodbudila tudi k obisku naših znamenitosti."
"Učenci si ob sodelovanju s
Turistično-informacijskim
centrom Radovljica prizadevajo, da bi igra dosegla širši
krog občanov in turistov,
obenem pa upajo, da bo ideja resnično zaživela in prispevala k še boljši prepoznavnosti naše občine," je
pojasnila Hermina Biščević,
koordinatorica projekta Podjetniški krožki, ki ga izvaja
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske, financira pa Občina Radovljica.

Maša Likosar

Območni odbor Gorenjska je
9. maja na Jesenicah ustanovilo nekaj slušateljic prvega
in drugega šolanja novih prostovoljcev pod vodstvom Štefke Ferbežar, ki je postala
tudi prva predsednica gorenjskega odbora društva, in je
sprva deloval na območju

Zgornje Gorenjske. Od preselitve sedeža v Radovljico so
se razširili na celotno Gorenjsko. V dvajsetih letih so opravili mnogo sočutnega dela,
zamenjale so se prostovoljke
in predsednica, leta 2015 so
zaposlili strokovno delavko,
obenem so ohranili ter poglobili duh hospica. Trenutno
imajo 22 prostovoljk, od tega

jih je 15 aktivnih. Samo v zadnjih treh letih so spremljali
109 umirajočih in podpirali
150 njihovih svojcev. V zadnjem letu in pol so se vodja
žalujočih in druge prostovoljke pogovarjale z 92 žalujočimi, od tega z desetimi otroki.
V društvu namreč pomagajo
tudi otrokom, mladostnikom
in odraslim lajšati stiske ob

Pohvalo je na slovesnosti ob obletnici društva prejela tudi predsednica gorenjskega odbora
Mira Stušek. / Foto: Tina Dokl

Dvajset let pomagajo
prehoditi težko pot

Gorenjski odbor Slovenskega društva Hospic že dvajset let organizirano pomaga bolnikom prehoditi
težko pot v času poslavljanja od življenja.

žalovanju in pri spopadanju
z bolečino ob izgubi najdražjih oseb. "Spremljanje umirajočega je na videz ena najtežjih stvari, zato številni
mislijo, da tega ne bi zmogli,
a to ni res. Spremljanje terminalnega bolnika zmore
vsakdo, saj umirajoči s svojim odnosom do življenja, ki
ga zapuščajo, spremljevalca
1. člen
(javna služba)

bogatijo. Pomembno je, da
bolnike podpremo v njihovem dostojanstvu življenja in
tudi smrti," je dejala predsednica gorenjskega območnega odbora Mira Stušek.
Ena izmed tem, ki jo v društvu obravnavajo, je tudi Izpuščanje življenja. "Zavedamo se, da kakršnokoli
izpuščanje vedno boli, a
brez njega v življenju
preprosto ne gre. Pri izpuščanju življenja je pomemben naš odnos do
zdravja in bolezni, ki nam
ga privzgojijo že v družini,
kjer odraščamo. Če se bolezen otrokom prikriva, potem
ne dobijo možnosti, da bi
spoznali in sprejeli, da sta
tako bolezen kot smrt naraven del življenja, v odrasli
dobi se zato z njima težje
spoprijemajo," je pojasnila
Stuškova.

Dvajseti jubilej so zaznamovali s svečanostjo s kulturnim programom v Knjižnici
A. T. Linharta. / Foto: Tina Dokl

Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.

3. člen
(uporabniki)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
- cene storitev javne službe,
- nadzor nad izvajanjem javne službe,
- kazenske določbe.

2. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna
služba) v občini Radovljica (v nadaljevanju: občina).

1 Splošne določbe

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l.
RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Ur. l. RS, št. 62/16, 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških
/ZP-1/ (Ur. l. RS, št. 29/2011-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl.
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US,
175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine
Radovljica na svoji 25. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel

1.

Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe opravljeno storitev iz osmega člena tega odloka plačati ceno, ki jo določi
občinski svet.

11. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

10. člen
(pravice uporabnikov)

5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe

(1) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati pogoje določene z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in ravnati v
skladu s pokopališkim redom.
(2) Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, s tem odlokom in z odlokom, s katerim se
ureja pokopališki red v občini.

9. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.
3 Vrsta in obseg storitev javne službe

7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)

Občina zagotavlja opravljanja javne službe s podelitvijo koncesije
enemu izvajalcu javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
službe).

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

6. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za širitev kmetije Jelenc na Prezrenjah

5. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

4. SKLEP o podelitvi naziva častna občanka Občine Radovljica

5. člen
(uporaba predpisov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v
zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih
predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

4. člen
(izrazi)

Časopis Občine Radovljica

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega
odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in zakona, ki
ureja gospodarske javne službe.

3. PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o sprejemu novincev
v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

2 ODLOK o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica

1. ODLOK o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini
Radovljica

VSEBINA

www.radovljica.si
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Dvajseti jubilej so zaznamovali s svečanostjo v Knjižnici
Antona Tomaža Linharta
Radovljica, kjer so zbrane
nagovorili še ustanoviteljica
in prva predsednica Hospica
na Gorenjskem Štefka
Ferbežar, predsednica Slovenskega društva Hospic
Renata Jakob Roban, psihiatrinja iz Bolnišnice Begunje
Daša Troha, predsednica
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika
Ažman in radovljiški župan
Ciril Globočnik. Ob tej priložnosti so se zahvalili 15 aktivnim prostovoljkam in jim
podelili pohvale za neomajno predanost pri pomoči
bolnikom, svojcem in žalujočim. Praznovanje s kulturnim programom so sklenili
v želji, da s svojo težko boleznijo ali žalovanjem nihče
ne bi ostal sam.

Deželne novice, petek, 3. junija 2022
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6 Viri financiranja javne službe
-

št. 291, 3. junija 2022

javna pooblastila koncesionarju,
splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin,
ki se z njo zagotavljajo,
vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
začetek in čas trajanja koncesije,
viri financiranja javne službe,
način plačila koncesionarja,
nadzor nad izvajanjem javne službe,
prenehanje koncesijskega razmerja,
organ, ki opravi izbor koncesionarja,
organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

12. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7 Cene storitev javne službe
13. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta na
podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo
s svojim aktom določi vlada.

Slavljenka Angela Ankerst / Foto: Ivanka Korošec

2. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v
zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnosti, in v podzakonskih
predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka,
ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona,
ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
2 Predmet javne službe

Izučena krojačica

Dolgčas ji ni

"Moj oče je bil krojač na
Bohinjski Beli. Bil pa je
tudi talentiran glasbenik,
saj je igral na harmoniko,
citre in violino. Večkrat je
igral v Toplicah na Bledu.
Mama je bila z Gorjuš. Z
očetom sta se spoznala, ko
mu je nesla blago v šivanje.
Rekel ji je, da bi se takoj
oženil z njo, a ga gotovo ne
bo hotela zaradi okvarjene
noge. Mama je bila presenečena in mu je odvrnila,
da bi se poročila, če bi prišel k njim na Gorjuše."

8 Nadzor nad izvajanjem javne službe
14. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski
inšpekcijski organ ter občinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S Francijem Ankerstom sta
se spoznala na avtobusu na
poti v službo in po letu dni
poznanstva sta se v januarju

4. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
3 Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja
do uporabnikov
5. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.

Fant z avtobusa

1960 poročila. Angelco je
malo skrbelo, kako bo z
mamo, če bo sama, saj ni
imela niti pokojnine … A
skrbi so bile odveč. Franci je
njeno mamo imel rad kot
svojo, in ko so domačo hišo
na Beli prodali in se 1965.
leta preselili v novozgrajeno
hišo v Lescah, sta vzela mamo
s seboj. Rodila sta se jima dva
sinova, Aco in Tomaž.
Franc Ankerst je bil eden od
najbolj plodnih in največkrat

Po službi je tudi doma veliko šivala. Največ za krojača
Naca Čopa s Studenčic.
"Ogromno hlač sem sešila,
zdaj jih ne znam več; a ko
pogledam moško obleko, takoj vidim, kaj na njej ni
prav narejeno."

9 Končna določba
15. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 4305-0017/2021
Datum: 26. 5. 2022
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

6. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo
na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
4 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

Ivanka Korošec

"Franci je igral je kitaro, tudi
pel je zelo dobro; sploh pa je
bil človek, ki je znal v vsaki
družbi dvigniti razpoloženje. Kljub njegovi vpetosti v
glasbo smo imeli lepo družinsko življenje. Naokoli
nisva veliko hodila, saj ni
bilo za to niti želje niti potrebe. Zelo rada pa sva hodila
na obiske in srečanja z glasbeniki. Z nekaterimi imam
stike še danes!"
Mama jima je veliko pomagala, pazila je na oba otroka
in njene roke so veliko zalegle tudi v hiši in delavnici.
"Če sem ji kdaj rekla, da je
Franci siten, mi je odgovorila: 'Tiho bodi, saj sploh ne
veš, kaj imaš!' In res je bil
moj mož nekaj posebnega.
Imel je čut za ljudi, posebej
rad je imel otroke in starejše. Tudi vztrajen je bil. Vpi-

podjetje s šestimi zaposlenimi. Angelca si je kasneje
našla delo v Almiri.
"Po vojni je bilo veliko pevskih zborov, različne proslave so se kar vrstile. Vključila
sem se v tamburaški zbor.
Za zaslužek od šivanja sem
si kupila harmoniko in se
učila igranja na Jesenicah,
potem pa sem odnehala. V
tistem času harmonika ni
bila običajen inštrument za
žensko."

2.
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN,
57/11-ORZGJS40), 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 25.
redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne
dežurne pogrebne službe v občini Radovljica

7. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa
drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, so:
- da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je
pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
- da ima zaposleni najmanj dve osebi,
- da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnike,
da ima najmanj eno transportno krsto,
da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in z
zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
-

Pestro življenje

sal se je k ribičem in rekla
sem mu, da bom ribe, ki jih
bo ujel, pojedla surove. Mislila sem, da živahen, kot je
bil, ne bo imel potrpljenja
pri ribolovu. O, pa ga je imel
in velikokrat je prinesel ribe,
ki jih je ujel!"

nagrajenih slovenskih besedilopiscev, nadarjen glasbenik, pesnik, rezbar, avtor več
zbirk pesmi in ugank. Ob
tem je bil še redno zaposlen
v Verigi, vse dokler ni osnoval svojega podjetja, kjer pa
mu je tudi veliko pomagala
Angelca, občasno pa tudi
njena mama. "Ko je Franci
začel svojo obrt, sem postala
'šlosar'. Prav nič mi ni bilo
težko."

V jeseni življenja jo razveseljujejo jo dva vnuka, vnukinja in tudi pravnukinja. "Otroci pridejo, radi pomagajo
pri delih, ki so potrebna pri
hiši. Po kapi pred tremi leti
ne vozim več, a težko prosim za prevoz ali drugo pomoč; sem take sorte človek,
da raje sama pomagam drugim, če le morem."
Hrano ji vozijo vsak drugi
dan, zajtrk in večerjo si kuha
sama. Ukvarja se s križankami, rada kaj prebere, gleda
televizijo. "Zdaj se ukvarjam
s fotografijami. Ogromno
jih je in ob njih obujam spomine. Sortiram jih in jih
bom razdelila otrokom.
Rada popijem kavico s sosedi, včasih grem na pošto ali
na pokopališče. Vesela sem
obiskov domačih, znancev
in prijateljev. Urejam tudi
pisma in pesmi, ki so ostale
v rokopisih na papirjih in v
zvezkih. Že kaj najdem, da
mi ni dolgčas," zaključi pogovor z nasmehom.

Izziv je vzel zares in z berglo
pod pazduho in s harmoniko na hrbtu se je podal dve
uri peš na Gorjuše. Poročila
sta se, a je nevesta prišla na
Bohinjsko Belo. Kupila sta
kmečko hišo, v kateri je imel
oče krojaštvo. Rodila se jima
je Angelca, a ko je bila stara
osem let, je oče umrl zaradi
kapi – star komaj 45 let. Z
mamo sta ostali sami, v delavnici pa je delo nadaljeval
krojač, ki se je izučil pri očetu. Angelca se je izučila za
krojačico v domačem krojaštvu, ki je po očetu pripadlo materi, in bila tam zaposlena devet let. Iz tega je
nastalo Krajevno krojaško

1 Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in
pogoji za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju:
javna služba) na območju občine Radovljica (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
- dejavnosti, ki so predmet javne službe,
- območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
-

Že kaj najde, da ji ni dolgčas

Maja je devetdeseti rojstni dan praznovala Angela Ankerst s Savske ceste v Lescah. Njenega doma se ne da zgrešiti, saj pred hišo stoji mogočni Martin
Krpan, ki ga je pred leti stesal njen pokojni mož Franci. Domači jo kličejo Angelca, za moža pa je bila velikokrat kar – Angelček.

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

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana –
gp.mkgp@gov.si

7.
(nosilci urejanja prostora)

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

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

6.
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz)

Sprejem OPPN se skladno s 3.ea ZKZ v povezavi s 338. členom ZUreP-3 vodi po postopku, ki ga predpisuje ZUreP-2.

5.
(vrsta postopka)

Variantne rešitve glede na prostorske možnosti in programsko dorečenost niso predvidene.

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

Številka: 3503-0007/2022
Datum: 25. 5. 2022
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

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

11.
(objava in uveljavitev)

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

10.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:
- Elaborat vrednotenja lokacij za širitev kmetijskega gospodarstva Jelenc, DOMPLAN D.D., št. elaborata UD/543-82/21 (Kranj, oktober
2021).
- Izhodišča za širitev kmetijskega gospodarstva Jelenc, Domplan d.d.,
št. elaborata UD/543-82/21 (Kranj, november 2021 - februar 2022,
dopolnitev: april 2022) s prilogami.

Investitor v postopku priprave OPPN zagotovi vse potrebne strokovne
podlage, katerih zahteve po izdelavi izhajajo iz veljavne zakonodaje ali
zahtev nosilcev urejanja prostora. Podatke za pripravo OPPN delno
zagotovi občina, delno pa jih izbrani pooblaščeni prostorski načrtovalec pridobi iz javno dostopnih evidenc.

9.
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev)

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

8.
(načrt vključevanja javnosti)

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

Elaborat preveritve najustreznejše lokacije je skladno s kmetijskim
predpisom izdelan pod št. UD/543-82/21, oktober 2021, DOMPLAN
D.D. Prometna in komunalna infrastruktura za načrtovane ureditve je v
neposredni bližini oziroma že znotraj načrtovanega območja.

Območje OPPN posega na del zemljišča s parcelno št. 936 in 934/1,
obe k.o. Dobrava pri Kropi v približni površini 0,10 ha. Prostor v naravi
predstavlja travniške površine s sadovnjakom med dvema poselitvenima enotama.

Predmet načrtovanja je gradnja hleva. Predmet urejanja je tudi pripadajoča zunanja ureditev in pripadajoča komunalna infrastruktura.
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3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana – urszr@urszr.si
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana – glavna.pisarna@mors.si
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj –
gp.drsv-kr@gov.si
6. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj –
info@elektro-gorenjska.si
7. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica –
info@komunala-radovljica.si
8. Telekom Slovenije, d. d., Dostopovna omrežja, Stegne 19,
1000 Ljubljana - sprejemna.pisarna@telekom.si
9. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo) – obcina.radovljica@radovljica.si
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 47,
1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

V Prostorskem redu občine Radovljica (PRO, DN UO, št. 159/12 in
spremembe) urejanje tangiranega območja z OPPN ni predvideno.
Ureditve so načrtovane na zemljišču, ki je trenutno del prostorske enote LKD 01 z namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča, leži tik
ob zahodnem robu prostorske enote LKD 42 z namensko rabo SK –
stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi, v kateri so locirani
tudi obstoječi objekti kmetijskega gospodarstva investitorja.

UO, stran 6

9. člen
(obseg monopola)

Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom javne službe v režijo,
- v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

11 Prenehanje koncesijskega razmerja

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske
uprave in občinski svet.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ
občinske uprave.

14. člen
(nadzor)

10 Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene
storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje
določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah,
na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja
javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v
koncesijski pogodbi.

13. člen
(koncesijska dajatev)

9 Način plačila koncesionarja

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
- s plačili uporabnikov storitev javne službe,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

12. člen
(viri financiranja javne službe)

8 Viri financiranja javne službe

Koncesija se podeli za obdobje 5 let.

11. člen
(čas trajanja koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

10. člen
(začetek koncesije)

7 Začetek in čas trajanja koncesije

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

6 Obseg monopola

Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

UO, stran 3

22. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v
7. členu tega odloka.

21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
uradni spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja.

12 Način podelitve koncesije

19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila
koncesijske pogodbe:
- če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem
roku,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, tako da so
povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
- če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in z navodili
koncedenta,
- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil
koncesijske pogodbe,
- če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati
primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega
odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z
določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa
trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame
objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen
izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi.

16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z odpovedjo,
- z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

5 Splošni pogoji za izvajanje javne službe
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Številka: 4305-0017/2021
Datum: 26. 5. 2022
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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KONČNA DOLOČBA

Katastrska
občina

2161 973/8

ID znak

118

91

64

Katastrska
površina
(GURS) v m2

Občina Radovljica

Občina Radovljica

Občina Radovljica

Občina Radovljica

Lastništvo

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-21/2022-1
Datum: 25. 5. 2022

6.
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3.
(območje OPPN in predmet načrtovanja)
Investitor kmetija Jelenc, Prezrenje 16, 4244 Podnart, ki je vpisana v
register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100339147,
nosilec kmetije pa je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot 613 –
kmetovalec na mešani kmetiji, je skladno s prvim in četrtim odstavkom
3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih podala pobudo za izdelavo
OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.

2.
(potrditev izhodišč za pripravo)
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za širitev kmetijskega gospodarstva Jelenc, ki jih je izdelalo podjetje DOMPLAN D.D., Bleiweisova
cesta 14, 4000 Kranj, pod št. elaborata UD/543-82/21 (Kranj, november 2021 - februar 2022, dopolnitev: april 2022).

1.
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskega objekta na Prezrenjah (v nadaljnjem
besedilu OPPN). Postopek se začne na podlagi podane pobude investitorja.

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za širitev kmetije Jelenc na Prezrenjah

Na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Ur. l. RS,
št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in
44/22), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l.
RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US), 338. člena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS, št. 199/21) ter 31.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je župan Občine
Radovljica sprejel

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10
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.

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 drugih podatkov Geodetske
uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 25. 5.
2022 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da
se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah,
glasilu občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 007-0005/2022-1
Datum: 26. 5. 2022

4.

Na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) ter 4. člena Odloka o priznanjih Občine Radovljica (DN UO,
št. 286/21) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 25. redni seji
dne 25. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o podelitvi naziva častna občanka Občine Radovljica

1. člen
Občinski svet Občine Radovljica podeljuje naziv častna občanka Občine Radovljica Mariji Kolar za izjemno pomembno delovanje na glasbenem, festivalskem in pedagoškem področju.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 094-0004/2022
Datum: 26. 5. 2022

5.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sprejemu novincev
v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

Zaloše

2155 1385/1 - del

50

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

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 25. redne seje, z dne
25. 5. 2022, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti
izdaja naslednjo
2. člen
V 1. členu pravilnika se besedilo »Vzgojnovarstveni zavod Radovljica«
nadomesti z besedilom »Vrtec Radovljica«.
3. člen
V pravilniku se spremeni prvi stavek 1. odstavka 3. člena tako, da se
glasi:
»Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje svet
vrtca.«

Hraše

2163 682/6

se izbrišejo zaznambe javnega dobra.

2156 789 - del

4. člen
V pravilniku se spremeni drugi stavek 2. odstavka 3. člena tako, da se
glasi:
»Člani komisije so imenovani za štiri leta, pri čemer jim mandat začne
teči z dnem konstitutivne seje.«

Obrazložitev :
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

Kamna Gorica

5. člen
V pravilniku se v 3. odstavku 5. člena v preglednici izbriše kriterij pod
zaporedno številko 6: Otrok v preteklem šol. letu ni bil sprejet v želeno
enoto vrtca. Naslednji kriteriji se ustrezno preštevilčijo.

Radovljica

1. Z zemljišč:

1. člen
V Pravilniku o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
(DN UO, št. 110/09 in 128/10, 175/13; v nadaljevanju: pravilnik) se
spremeni naziv pravilnika tako, da se glasi:
»Pravilnik o sprejemu novincev v Vrtec Radovljica«.

Na podlagi 4. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št.
100/05-UPB in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 25. seji
dne 25. 5. 2022 sprejel

3.

32. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.

16 Končna določba

31. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko
pogodbo.

15.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo

30. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane
javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.

15.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

23. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ob
smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje, in zakona, ki
ureja gospodarske javne službe.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi
člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega
področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku, določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
13 Organ, ki opravi izbor koncesionarja
24. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 23. člena tega
odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
14 Organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
25. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji)
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
15 Druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne
službe
15.1 Prenos koncesije
26. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo
samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe
samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
15.2 Višja sila
27. člen
(dolžnosti in pravice koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo
tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko
koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
15.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
28. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
15.4 Začasen prevzem
29. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug
način, določen v koncesijski pogodbi.
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kultura

Monografija o Marku
Antonu Kappusu
"Presvetlemu Ludviku Filipu, novorojenemu princu Španije: Pesniških iger, ki jih od skrajnih meja
novega sveta tebi posvečene ponuja Družba Jezusova, zdaj ne razumeš. Razumel jih boš nekoč,
presvetli princ. Medtem se bo namesto tebe veselil tvoj veliki oče, vladar obeh svetov ..."
Marjana Ahačič
Tako se glasi posvetilo, napisano na začetku v usnje vezanega snopa petih listov, ki
je še do nedavnega veljal za
izgubljenega. Pesnitev z naslovom Etnuziazmus je v
čast rojstvu španskega princa Ludvika Filipa (1707) v
Mehiki leta 1708 objavil jezuitski misijonar Marko Anton Kappus, ki se je pred 365
leti rodil v Kamni Gorici.

Tehnologija in sreča
Da pesnitev obstaja, se je vedelo že dolgo, je na predstavitvi monografije o Marku
Antonu Kappusu, ki je izšla
to pomlad in v kateri sta objavljena faksimile in prepis v
latinščini zapisane hvalnice
prinčevemu rojstvu, povedal
dr. Tomaž Nabergoj. Prav
on je bil tisti, ki je jezuitovo
pesnitev izbrskal iz nekoč
zaprašenih, danes pa k sreči
digitaliziranih arhivov knjižnice v Bilbau.

Na nedavni predstavitvi nove monografije v Kappusovi rodni Kamni Gorici / Foto: Gorazd Kavčič
Kot je na nedavni predstavitvi v Kappusovi rodni Kamni
Gorici povedal profesor Nabergoj, je že pred več kot tridesetimi leti brskal po arhivih knjižnic v Ciudadu de
Mexico, a pesnitev na koncu
našel tako, kot se pogosto
zgodi: s pomočjo sodobne
tehnologije in – sreče.

Dokument časa, v
katerem je nastala

Naslovnica pesnitve, ki jo
je pred tremi stoletji in pol
v daljni Mehiki napisal v
Kamni Gorici rojeni Marko
Anton Kappus

"Regionalna baskovska knjižnica v Bilbau je namreč leta
2018 digitalizirala prav tisto
knjigo, v katero je bilo vezanih pet listov Kappusove
mojstrovine: naslovnica s
posvetilom in štirje listi – torej osem strani verzov. In za
tem sreča, ko brskaš po spletu in ob dveh zjutraj najdeš
podatek ter se nato po dveh
klikih stran za stranjo, verz
za verzom pokaže Kappusova pesnitev. Samo ena beseda je, s katero se da opisati
občutke ob tem: navdušenje!"

Zakaj je pesnitev tako pomembna? Ker jo je napisal
naš Marko Anton Kappus,
doma iz Kamne Gorice, pravi dr. Nabergoj, in ker je
hkrati izjemen literarnozgodovinski vir.
"Napisana je kot latinska pesnitev, zelo umetelno. Delo
priča o rojstvu španskega
princa Ludvika Filipa leta
1707 in hkrati kaže Kappusovo poznavanje dogajanja
pa tudi njegovo izjemno izobraženost in intelektualnega
duha ter hkrati predstavlja
poetičen izraz dogajanj tistega časa," je pojasnil Nabergoj.

Vse, kar vemo o Kappusu
V monografiji z naslovom
Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta je tako zdaj na
enem mestu zbrano vse, kar
doslej vemo o jezuitu iz Kamne Gorice, ki je od leta
1699 do smrti leta 1717 deloval med Indijanci na severo-

zahodu Mehike.
V arhivih, večinoma v tujini,
se je ohranilo precej njegovih pisem, napisanih v latinščini, nemščini in španščini.
Najbolj izstopajoče med pošto, ki jo je Kappus iz Novega sveta poslal v Evropo, pa
je prav gotovo pismo, ki ga
je leta 1707 poslal na Dunaj.
Pismu je bil namreč priložen zemljevid Kalifornije, ki
ga je izdelal njegov sodelavec, tirolski jezuit E. F. Kino,
ki je ugotovil, da je Kalifornija polotok in ne otok, kot
so mislili dotlej.
Novost v knjigi so tudi še neobjavljena pisma v španščini, ki jih je pošiljal znotraj
jezuitske mreže v Mehiki.
Odkritje je rezultat poglobljenega in vztrajnega raziskovanja, ki ga je opravila
profesorica Maja Šabec.
Delo zaokrožuje prispevek
Cecilie Prenz Kopušar, ki je
kulturološko zarisala idejni
svet na presečišču 18. stoletja.

Festival gledališča Kropa

Valvasorjeva nagrada
Petri Bole
Petra Bole, avtorica nove stalne razstave in vodja
projekta Živeti skupaj. O čebeli in človeku, ki so
jo pripravili v radovljiškem Čebelarskem muzeju,
je skupaj s strokovnimi sodelavci dobitnica
Valvazorjeve nagrade za enkratne dosežke.
Marjana Ahačič
Slovensko muzejsko društvo
je izbralo prejemnike Valvasorjevih odličij za leto 2021.
Med 21 nominacijami je bilo
15 predlogov v kategoriji enkratnih dosežkov, med katerimi je komisija izbrala in
nagradila tri, med njimi dr.
Petro Bole s sodelavci za
novo stalno razstavo z naslovom Živeti skupaj. O čebeli
in človeku, ki je postavljena
v Čebelarskem muzeju Radovljica.
Kot je zapisano v obrazložitvi, celostno zasnovana in
interdisciplinarna razstava
poudarja znanje, potrebno
za spoznavanje in poglabljanje v bogato naravno in kulturno dediščino čebelarstva.
"V prepletu razmerij in odnosov razstava ponuja na
ogled različne oblike sobivanja čebele, človeka, narave,
zgodovine in dediščine ljudske umetnosti. Predstavlja
značilna čebelja bivališča,

čebelarsko orodje in pripomočke, pripoveduje o pomenu in ogroženosti medonosnih čebel in drugih
opraševalcev ter obiskovalce
seznanja z bogato čebelarsko literaturo in pomembnimi čebelarji ... Sistematično,
dinamično, vsebinsko široko
in strokovno postavljena razstava hkrati povezuje dediščino čebelarstva s sodobno
globalno problematiko."
Nova razstava v Čebelarskem muzeju predstavlja
prostor na stičišču preteklosti in sedanjosti, ki se aktivno odziva na različne potrebe
sodobnega
časa,
poudarjajo v Slovenskem
muzejskem društvu, kjer so
dobitnike priznanj razglasili
ob nedavnem dnevu muzejev. Ob vsebinski kakovosti,
celovitosti, interdisciplinarnosti in oblikovni podobi
razstava namenja pozornost
pedagoškim vsebinam in
ranljivim skupinam, so še
poudarili v obrazložitvi.

Dr. Petra Bole / Foto: Gorazd Kavčič

Srečanje gorenjskih flavtistov
V petek, 13. maja, je v Glasbeni šoli Radovljica v Baročni dvorani potekalo srečanje flavtistk in flavtistov gorenjskih glasbenih šol. Vsako leto je za organizacijo dogodka odgovorna
druga glasbena šola, tokrat je bila na vrsti radovljiška. Tradicionalno srečanje poteka že nekaj let in se ga z veseljem
udeležijo vse šole, so sporočili iz Glasbene šole Radovljica.
Na tokratnem srečanju so učenci glasbenih šol Jesenice,
Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič predstavili kar 17 različnih točk v solo nastopih in v manjših komornih zasedbah.

Sredi meseca se v Kropi začenja letošnji gledališki festival, po dveh sezonah z omejitvami spet v svoji
izvirni obliki. Brezplačen vstop na vse festivalske dogodke.
Marjana Ahačič
V Kropi se 13. junija začenja
že deveti Festival gledališča,
v okviru katerega do konca
meseca, ko se začenja Kovaški šmaren, na oder dvorane
tamkajšnjega kulturnega
doma spet prihajajo vrhunski slovenski umetniki.
Šentjakobsko gledališče se
bo predstavilo s tragikomedijo Na valovih, gledališka

skupina Žaba gleda&išče s
predstavo Izpoved mazohista. Gledališka skupina Linhartovi čuki pa se bo tokrat
predstavila s predstavo Okusi Radol'ce. Gre za priredbo
izvirnih tekstov Marka Zorka in Marka Kravosa. Govori
pa o hrani in prehranjevanju
na prav hudomušen način.
Člani domače Dramske skupine Čofta KUD Kropa bodo
letos predstavili priredbo

dela srbskega dramatika
Branislava Nušića Analfabet
u Krop. Večno aktualna
tema o vzvišenosti, nadvladi
in hkrati majhnosti bo postavljena v lokalno, kroparsko okolje, pravijo. To bo
tudi zadnja predstava devetega Festivala gledališča v
Kropi.
Glasbeni del spremljevalnega programa je v celoti profesionalen. Program prvega

koncerta je sestavljen iz
uverture in najlepših arij iz
Mozartove zadnje in najuspešnejše opere Don Giovanni v izvedbi kvarteta:
Luka Železnik, flavta, Ana
Julija Mlejnik, violina, Nejc
Mikolič, viola, in Tamara
Gombač, violončelo.
Datumi predstav in koncertov bodo objavljeni na spletni strani Kulturnega društva Kropa.

Urša Poljanec, 8. razred GŠ Radovjlica, mentorica Eva
Dolžan, / Foto: Arhiv GŠ Radovljica
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šport
Cilja dosežena
Kljub slabšemu spomladanskemu delu,
predvsem v končnici, je članska nogometna
ekipa Šobec Lesce ob koncu z 39 točkami
osvojila dobro šesto mesto.
Matjaž Klemenc
Pred sezono je bil glavni cilj
obstanek v tretji ligi – in dosegli so ga brez težav .
Pobliže si poglejmo učinek
skozi prvenstvo. Dosegli so
enajst zmag (Slovan 3 : 2, 2 :
1, Brda 2 : 1, Postojna 2 : 0,
Sava Kranj 1 : 0, Svoboda
Ljubljana 2 : 0, 7 : 0, Škofja
Loka 2 : 1, Adria 3 : 1, Vipava
1 : 0, Žiri 3 : 0), šest neodločenih rezultatov (Tolmin 1 :
1, Postojna 0 : 0, Izola 0 : 0,
Žiri 0 : 0, Šenčur 2 : 2, Brinje Grosuplje 1 : 1) ter devet
porazov (Tolmin 2 : 3, Brda
0 : 2, Brinje Grosuplje 0 : 2,

Sava Kranj 0 : 1, Izola 0 : 2,
Škofja Loka 1 : 2, Adria 0 : 2,
Vipava 1 : 2, Šenčur 0 : 2).
Piko na i so dodali mladinci
in kadeti v drugi slovenski
ligi. Podobno kot člani so si
tudi mladinci in kadeti za
cilj zastavili obstanek v drugem kakovostnem razredu.
Mladinci so zasedli šesto
mesto z enajstimi zmagami,
tremi neodločenimi rezultati in osmimi porazi. Kadeti
so bili osmi s šestimi zmagami, sedmimi neodločenimi rezultati in devetimi porazi. Na skupni lestvici so
bili med dvanajstimi ekipami sedmi.

rokomet
Mladinci s presežkom
Članska rokometna ekipa Frankstahl Radovljica je kot novinec v 1. B ligi v tekmovanje vstopila z realnim ciljem – obstati v ligi. V sezoni 2021/2022 so bili vzponi in tudi nekaj
padcev. Vseeno je treba vedeti, da je radovljiška članska rokometna ekipa zelo mlada. Za vsakega novinca v ligi je prvo
leto najtežje obstati. Drugo leto je že lažje, saj si ekipa nabere izkušnje in točno ve, kako se zoperstaviti določenim
ekipam. Verjamemo, da jim bo v sezoni 2022/2023 lažje.
Sprehodimo se skozi sezono, ki se je končala pretekli petek.
Radovljiška ekipa je sedemkrat zmagala (Alples Železniki 31
: 24, Črnomelj 29 : 26, 33 : 28, Grosuplje 25 : 24, Sevnica 32
: 27, Butan Plin Izola 32 : 25, Moškanjci-Gorišnica 28 : 27),
dvakrat so igrali neodločeno (Alples Železniki 29 : 29, Škofljica Pekarna Pečjak 29 : 29). Trinajstkrat so bili poraženi
(Mokerc – KIG 29 : 32, 28 : 31, Krka 24 : 44, 28 : 36, Pekarna
Pečjak 29 : 32, Grosuplje 25 : 31, Sevnica 25 : 28, Butan Plin
Izola 26 : 34, Krško 27 : 36, 28 : 46, Dol TKI Hrastnik 29 : 36,
21 : 29, Moškanjci-Gorišnica 26 : 36). Osvojili so 16 točk, kar
je med dvanajstimi ekipami zadostovalo za osmo mesto.
Piko na i uspešni sezoni je dodala mladinska ekipa. Uspel ji
je velik met in zgodovinski uspeh za radovljiški rokomet, saj
so se uvrstili v najvišji rang mladinskega tekmovanja.

taekwon-do
Radovljica gostila taekwondoiste
Taekwon-do klub Radovljica je gostil drugo tekmovanje E-Kick. Sodelovalo je osem klubov in 130 tekmovalcev in tekmovalk. Tekmovanje je izvedel Taekwon-do klub Ahac. Uvrstitve
na stopničke tekmovalcev Taekwon-do kluba Radovljica: 1.
mesto: Gašper Sodja, Gaber Bregar, Barbara Marolt Kneževič;
2. mesto: Neža Tiringer, Brina Aleksič, Anastasija Simič; 3.
mesto: Zarja Čančar, Filip Aleksič, Viktor Simič, Taras Tomšič,
Erazem Bregar, Oskar Škriba Arnež, Toby Staroverski, Valerij
Luzar, Gašper Potočnik. Radovljičani so tekmovali tudi v tujini, v Bochumu v Nemčiji. Sodelovali so tekmovalci iz osmih
držav. Tekmovali so v formah, borbah, specialni tehniki, hitrosti udarca in moči. Uvrstitve Radovljičanov na stopničke: Marko Oblak: 1. forme, 1. borbe; Neža Guštin: 1. borbe, 2. specialne tehnike, 3. forme; Tina Oblak: 1. forme, 1. borbe; Žan Teran:
2. forme, 2. borbe; Ivana Sitar: 3. borbe, Rok Knafelj: 1. forme;
Mitja Jukič Grm: 2. forme; Barbara Sitar: 3. forme.

Želja je bila velika
Tjaš Lesničar, 18-letnik z Lancovega, član Hokejskega društva Hidria Jesenice, je minulo sezono
zaključil v slovenski reprezentanci U18.
saj sem dobil veliko priložnosti za igranje. Pri HDD
SIJ Acroni Jesenice bi bil
zgolj v četrtem napadu in s
tem bi si nabral veliko manj
minut igranja. Tiste prave
izkušnje dobiš skozi igranje
tekem.

Matjaž Klemenc
Začniva na koncu. Nastopili
ste v hokejski reprezentanci
do 18 let v 1. B diviziji, ki je
igrala v Asiagu. Kako ste vi
videli prvenstvo?
Osvojili smo četrto mesto.
Na turnirju smo premagali
Avstrijo s 4 : 1 in Poljsko s 6 :
1 (Poljaki so izpadli, v 1. A divizijo napredujejo Madžari,
op. a.). Izgubili smo z Madžari s 3 : 0, Ukrajinci s 5 : 1
in Italijani z 2 : 1. Prav proti
Italiji bi lahko iztržili kaj več.
Po mojem mnenju smo tekmo vzeli preveč na lahko.

V minuli sezoni ste igrali veliko tekem. Za vas preveč,
premalo?
Zame ne preveč in ne premalo.

Kdaj ste prvič igrali za reprezentanco?
V reprezentanci sem prvič
zaigral v selekciji U15.
Klubsko sezono ste končali
s finalom U19 z Olimpijo.
Verjetno ne prav lepi spomini? Tekmo na Jesenicah, ki
bi vam že lahko prinesla naslov, si je ogledalo lepo število gledalcev.
Škoda je, da nam ni uspelo
na četrti, zadnji tekmi na Jesenicah. Spodbujanje s tribun je bilo res glasno, a na
koncu se nam ni izšlo. Ne
spomnim se, da bi bilo toliko gledalcev na mladinski
tekmi. Motivirani smo bili
maksimalno in velika želja
je bila dvigniti pokal pred
domačo publiko. Olimpija je
zmagoviti gol v zadnji minuti dosegla z obilico sreče. Po
tekmi je bilo v garderobi veliko razočaranje in malo je
padla motivacija. Vseeno na
odločilno tekmo nismo šli z
"belo zastavo". Škoda, da nismo delali pravilno tistih
stvari, za katere smo se pred
tekmo dogovorili.
Uvod v sezono je bil Pokal
Slovenije. Za uvod zmaga s
Celjem in poraz v polfinalu
s kasnejšim zmagovalcem
SŽ Olimpijo.
Celjane smo gladko premagali. Olimpija je bila previso-

Tjaš Lesničar je v minuli sezoni igral za člansko in
mladinsko ekipo Hidria Jesenice ter za reprezentanco
Slovenije U18.
ka ovira, saj so proti nam
igrali z najboljšo ekipo.
Olimpija je bila za vas usodna še v izločilnih bojih, v
četrt finalu državnega prvenstva.
V izločilnih bojih, tokrat v
državnem prvenstvu, je bila
Olimpija še enkrat naš nasprotnik. Zaradi težav s koronavirusom smo po dogovoru odigrali samo eno
tekmo in še enkrat visoko izgubili.
SŽ Olimpija in HDD Jesenice sta veliko premočna za
druge slovenske ekipe.
Obe ekipi imata več sredstev
in lahko kupita dobre tuje
igralce. Obe ekipi igrata v
močnejših ligah in posledično imate veliko težkih tekem.
Tujce ste imeli tudi v vaši
ekipi.
Res je. Imeli smo štiri ruske
hokejiste, ki so bili nedvomno koristni za našo ekipo.
V prvo vrsto bi postavil dva,
to sta Anton Sharpanskikh

in Egor Egorov. Eduard
Chekmarev je dobro igral v
rednem delu. Malce slabši je
bil Grigorii Vorobev.
Kranjski Triglav je Olimpiji
in Jesenicam še najbližji.
Vaša ekipa je Triglav dobro
namučila v polfinalu lige
IHL.
Na prvi tekmi v Kranju smo
zmagali. Škodo je četrte tekme, ki smo jo igrali doma. Z
nekaj smole smo jo tesno izgubili s 4 : 3. Vseeno smo
pokazali, da lahko konkurenčno igramo proti Triglavu, ki je na koncu osvojil
ligo IHL.
Poleti ste trenirali tudi s
prvo jeseniško ekipo. Vseeno je verjetno bolje, da ste v
sezoni nastopili za ekipo Hidria Jesenice?
S prvo ekipo HDD SIJ Acroni Jesenice sem opravil nekaj treningov. Prisoten sem
bil na dveh prijateljskih tekmah in na prvi tekmi Alpske
lige. Če potegnem črto pod
sezono, je bilo res bolje, da
sem bil član Hidrie Jesenice,

Odmora ni. Začele so se že
suhe priprave na sezono
2022/2023.
Sam na začetku suhih priprav nisem bil prisoten, saj
se je treba malo posvetiti
šoli. Obiskujem tretji letnik
programa medijski tehnik v
Radovljici in med hokejsko
sezono je šola malo trpela.
Začel sem delati tudi vozniški izpit. Vse skupaj je kar
težko usklajevati.
Veliko časa porabite za vožnjo na trening z Lancovega
na Jesenice in nazaj. Kako je
bilo s prevozi na trening?
Res je. Med tednom me je
na trening vozila mami, v
koncu tedna oče. Septembra
sem naredil izpit za motor,
tako da se z njim vozim v
šolo in prihranim vsaj nekaj
časa.
Nikoli niste igrali v tujini.
Zagotovo je želja, da nastopite zunaj Slovenije?
Sam nikoli nisem želel delati prevelikih korakov. Nihče
ti ne more zagotoviti, da boš
v tujini igral in s tem še bolj
napredoval. Zagotovo pa si v
prihodnosti želim igrati v tujini.
Kaj si želite v naslednji sezoni?
To je za zdaj težko reči, saj
ne vem, v kateri ekipi bom
igral. Bomo videli, kako se
bosta dogovorila HD Hidria
Jesenice in HDD SIJ Acroni
Jesenice.

Jani Mulej je državni prvak
V Radencih je na jubilejnem, štiridesetem Maratonu treh src, ki so ga organizirali po dveletnem
premoru, ubranil naslov.

Prstomet
Spomladanski del do konca junija

Matjaž Klemenc

V prstometni ligi so do prejšnjega tedna odigrali pet kol.
Pobliže si oglejmo, kako so se odrezale ekipe iz naše občine
v dveh kolih. Ljubno – Skledarji in Podnart sta se v 1. moški
ligi srečala v 4. kolu in se razšla z rezultatom 3 : 3. V 5. kolu
je ekipa Ljubno – Skledarji s 5 : 1 izgubila z ekipo Pajek 1.
Podnart je s 4 : 2 premagal ekipo Rokce 1. V 1. ženski ligi je
Kamna Gorica – Ajda premagala DU Šenčur in Podnart.
Obakrat s 3 : 1. Podnartovčanke so v 4. kolu igrale 2 : 2 z
ekipo Kranj – Čebelice. V 2. moški ligi je v 4. kolu Kropa –
Gostilna pri Jarmu s 4 : 2 premagala ekipo Gostilna pri
starčku. V 5. kolu so bili Kroparji prosti.

Dve leti v Radencih zaradi
koronavirusa ni bilo Maratona treh src. Letos so razmere
spet dovoljevale, da je organizator izvedel že štirideseto
tekmovanje po vrsti. Maraton je štel tudi za državni naslov. Naslov iz leta 2019 je
ubranil član Atletskega kluba
Radovljica Jani Mulej. Na prvenstvu Slovenije v mnogo-

boju v Mariboru je drugo
mesto med mlajšimi mladinkami osvojila Manca Papler.
Potekali sta dve ekipni prvenstvi Slovenije v mnogoboju.
V Slovenj Gradcu so se merili starejši mladinci in starejše
mladinke. Pobližje si oglejmo
uvrstitve med prve tri radovljiških atletov in atletinj. Starejši mladinci: Nik Kozel
Tomše – 2. v teku na 100 m,
2. v teku na 200 m; starejše

mladinke: Kaja Maltarič – 1. v
troskoku, 2. v skoku v daljino;
Karin Rotar: 2. v teku na
3000 m. Radovljiške starejše
mladinke so bile skupno sedme, starejši mladinci pa deveti.
Pionirji in pionirke U16 so
se merili na ekipni tekmi v
Novi Gorici. Pionirji U16:
Rok Papler – 1. v hoji na
1600 m; Nace Koblar: 1. v
metu kopja; Patrik Tolar: 2. v

skoku v višino; štafeta 4-krat
100 m: 3. (Maksimiljan Jerala, Mark Bizjak, Jaka Štefelin, Ažbe Smolnikar); pionirke U16: Živa Kovačič: 1. v
skoku v višino; Maša Robič:
3. v teku na 2000 m; štafeta
4-krat 100 m: 3. (Lina Jarkovič, Katarina Rogač, Ana Rogač, Nika Dovžan Karahodžić). Radovljiški pionirji U16
so bili ekipno šesti, pionirke
U16 pa sedme.
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Dvakrat bron v Braziliji
Za že drugi letošnji olimpijski sprejem na Vurnikovem trgu je z dvema bronastima medaljama na 24.
olimpijskih igrah gluhih v Braziliji poskrbela mlada atletinja Iris Breganski.

Gibajmo se skupaj
Sredi maja je v športnem parku v Radovljici
potekala športno-zabavna prireditev Vrtca
Radovljica.
Lara Humerca

Matjaž Klemenc
Enaindvajsetletna Iris je občanka Radovljice, ki trenutno živi v Ljubljani. V Radovljico se rada vrača in
občasno trenira tudi na radovljiškem atletskem stadionu.
Iris Breganski, za katero so
bile to prve olimpijske igre
gluhih, je bronasti medalji
osvojila v sedmeroboju in za
piko na i še v svoji najljubši
disciplini, skoku v višino.
Blizu je bila še tretji medalji,
in sicer v skoku v daljino.
Žal je za tretjim mestom zaostala za pičlih deset centimetrov.
"To tekmovanje je bilo zame
nekaj posebnega, saj sem prvič nastopila na olimpijskih
igrah za gluhe. Te so še stopničko višje kot svetovno prvenstvo. Na igre sem šla dobro
pripravljena.
Z
izkupičkom, dvema bronastima medaljama, sem bila
izredno zadovoljna. Zelo
težke razmere so bile v moji
najmočnejši disciplini, v
skoku v višino, saj je tekma
potekala v mrazu in dežju.
Na časovno razliko sem se
hitro privadila in s tem nisem imela težav," je po sprejemu povedala nasmejana
Iris Breganski.

Velika pomoč mame
Slovenijo so sicer v Braziliji
zastopali štirje predstavniki,
ki so se domov vrnili s štirimi medaljami. Še dve medalji, obe zlati, je prispevala
atletinja Leja Glojnarič. Iris
ni novinka na velikih tekmovanjih. Leta 2018 je nastopila na mladinskem
evropskem prvenstvu za
gluhe v Bolgariji, kjer je

Navdušen sprejem za Iris Breganski na Vurnikovem trgu v Radovljici / Foto: Gorazd Kavčič
osvojila dve zlati in srebrno
medaljo. Naslednje leto je
tekmovala na svetovnem prvenstvu v Estoniji. Lani je
nastopila še na svetovnem
prvenstvu na Poljskem. Svojo športno pot je začela v
Atletskem klubu Radovljica
in nadaljevala v Atletskem
društvu Kronos. Sedaj trenira v Atletskem klubu Triglav, saj ima v Kranju najboljše pogoje za trening
sedmeroboja. Pri treningu
ji pomaga tudi mama Mojca, ki se še vedno tudi sama
ukvarja z atletiko.

Navdušen sprejem v
Radovljici
Kot je že v navadi, uspehe
športnikov iz radovljiške občine na velikih tekmovanjih
z navdušenjem spremlja župan Ciril Globočnik. V preteklosti je že podeljeval priznanja tudi paralimpijskim
športnikom. Na prvem me-

smučanje
Taja Prešern dvakrat prva
V Kranjski Gori so desetim najboljšim tekmovalkam in tekmovalcem na državni ravni v kategoriji U12 in U14 ter šestim najboljšim v kategorijah U16, U18 in U21 podelili priznanja. Nagradili so tudi tri najboljše klubi. Radovljiški smučarji med prvo deseterico: deklice U12: 3. Alja Prešern, 4.
Zoja Stroj Skubic, 8. Ajda Šparovec, 9. do 10. Manca Šolar,
Karla Kunstelj; deklice U14: 1. Taja Prešern, 9. Brina Stroj
Skubic; dečki U14: 4. Miha Mertelj; ekipno klubi (U12, U14,
U16): 3. Smučarski klub Radovljica. Regijska priznanja: deklice U10: 1. Zala Stroj Skubic, 4. Stella Potočnik; dečki U10:
8. Rodion Riazanskii; deklice U12: 4. Alja Prešern, Zoja Stroj
Skubic, 6. Ajda Šparovec, 7. Karla Kunstelj, 9. Manca Šolar;
dečki U12: 7. Jakob Šmid, 9. Tobias Blažič; deklice U14: 1.
Taja Prešern, 3. Neža Šparovec, 6. Živa Rozman, 7. Brina
Stroj Skubic; dečki U14: 1. Miha Mertelj; deklice U16: 4. Lana
Janc; dečki U16: 6. Lan Kunstelj, 7. Tristan Blažič.

stu tu omenimo odličnega
paraplavalca Darka Đurića.
Župan je za uspeh v Braziliji čestital Iris in njeni mami
Mojci, ki je bila v Braziliji v
vlogi trenerke. Obema je podelil srebrnik Občine Radovljica.
Ciril Globočnik je bil zadovoljen, da so bili na sprejemu prisotni učenci Osnovne
šole Antona Tomaža Linharta, radovljiške gimnazije in
predstavniki Zveze za šport
invalidov Slovenije -Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS - SPK), Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije, Športne zveze gluhih in Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj. Župan je poudaril,
da verjame, da bo do konca
leta po Petru Prevcu in Iris
Breganski še kakšen športni
sprejem na Vurnikovem
trgu.

Iskrene čestitke in spodbudne besede ji je v imenu
Zveze ŠIS - SPK izrekel podpredsednik zveze Gregor
Gračner. Na sprejemu v Radovljici je bil prisoten tudi
Anton Petrič, vodja odprave
v Braziliji in strokovni sodelavec Zveze društev gluhih
in naglušnih Slovenije.

Dogodek z naslovom Gibajmo se skupaj je potekal v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, udeležili
pa so se ga otroci, vseh enot
vrtca, in sicer tisti najstarejši, ki jeseni vstopajo v osnovno šolo. Na dogodku so sepreizkušali v različnih
športnih igrah pa tudi v orientacijskem teku okoli Oble
gorice.
Dogodek pa sta prišla podpret tudi paraalpski smučar Jernej Slivnik in smučarski skakalec Peter Prevc,
ki se mu zdi izpeljava takega dogodka pomembna za
razvoj otrok. "Všeč mi je,
da se otrokom predstavi
šport, da vidijo, kaj vse lahko počneš, da šport ni
samo tisto, kar vidimo po
televiziji, in da lahko tudi
iz enostavnih stvari pripraviš zanimive izzive, kjer telovadiš, ne da sploh veš, da
telovadiš."
Mini olimpijada je sicer program, namenjen spodbuja-

nju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa.
Program ciljno zajema populacijo otrok med 4. in 9.
letom starosti, ki obiskujejo
prvo triado devetletne osnovne šole in zadnje leto vrtčevskega programa.
Kot pojasnjuje Bojan Jurovič
iz Olimpijskega komiteja
Slovenije, z mini olimpijado
promovirajo šport, gibanje,
sodelovanje in prijateljstvo.
Mladim, še posebej tistim v
prvi triadi, želijo dati občutek pripadnosti, učijo jih, da
je treba spoštovati nasprotnika, na koncu pa spodbujajo geslo, da ni važno zmagati, ampak sodelovati.
Mini olimpijada pa tudi med
koronakrizo ni počivala. Potekala je v omejenih pogojih,
malce okrnjeno zaradi t. i.
mehurčkov. V letu 2022 pa
se lahko pohvalijo z rekordom: "V letu 2022 smo zabeležili rekordno število prijav, več kot šestdeset
organizatorjev se je prijavilo,
torej letos pričakujemo več
kot dvajset tisoč otrok."

Naslednji je na vrsti
Tokio
Iris seveda že intenzivno
razmišljala o bližnji prihodnosti. "Letos bi moralo biti
evropsko prvenstvo za mlajše članice in mladinke na
Poljskem, a je bilo odpovedano. Podobno je bilo lani
na Slovaškem. Prva velika
tekma bo drugo leto, in sicer svetovno dvoransko prvenstvo na Poljskem." Za
konec dodajmo, da bodo naslednje olimpijske igre gluhih leta 2025 v Tokiu na Japonskem.

Mini olimpijado so izvedli, kot se za olimpijske igre
spodobi: poslušali so himno, otroci pa so držali zastavo. Z
njimi se je družil tudi lisjak Foksi. / Foto: Lara Humerca

-25%
NA CELOTNO KOLEKCIJO
pohodniških oblačil in obutve CMP

Vodena vadba za starejše na Obli gorici
Zdravstvenovzgojni center Radovljica, ki deluje v okviru
Zdravstvenega doma Radovljica, na novi trim stezi na Obli
gorici v juniju organizira vodeno vadbo za starejše, in sicer
3. in 17. junija ob 9. uri. Kineziolog bo prikazal, kako na napravah pravilno izvajati različne vaje, vadba pa bo trajala
približno eno uro. Zbor udeležencev bo pri informacijski
tabli nasproti radovljiške lekarne. Primerna so športna oblačila in obutev.

Trgovina SPORTPOINT
Borovška 74, Kranjska Gora

www.sport-point.si

Tel: 031 388 488

Z USTNO KODO CMP 25

POsebna ponudba velja do nedelje, 19.6.2022
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prireditve

Peklenske vožnje
v blatu in dežju

Poletni kino na prostem
Marjana Ahačič
"Najboljše stvari se začnejo
na 'p': poletje, platno, projektor, pivo, poljub – popolno!" pravijo v radovljiški Linhartovi dvorani, kjer to
poletje obiskovalce vabijo v
poletni kino na prostem.
Brezplačne projekcije bodo
vsak petek in soboto v juliju
in še 5. in 25. avgusta. Začenjale se bodo med deveto in
pol deseto zvečer in bodo
potekale na različnih lokacijah: v Grajskem parku v Radovljici, na bazenu v Kropi, v
Kampu Šobec, na vrtu Begunjske graščine in na Letališču Lesce.
Kot poudarja Katja Stušek,
jim poletni kino omogoča
popolnoma nova oprema za

Zadnji konec tedna so v radovljiški gramoznici Graben svoje spretnosti in
znanje kazali vozniki terenskih avtomobilov, ki so se v težkih razmerah
borili za točke državnega prvenstva.
Marjana Ahačič

predvajanje filmov na zunanjih prizoriščih. Sredstva za
nakup novega platna in digitalnega projektorja v skupni
vrednosti nekaj manj kot šti-

Po lanskem prisilnem premoru zaradi covida-19 so se
terenski avtomobili in ljubitelji atraktivnih voženj vrnili
v znano okolje gramoznice
Graben, kjer je v soboto in
nedeljo potekala tekmovalno
adrenalinska prireditev Slovenija Offroad 2022.
Kljub dežju, ki je povzročil
nekaj preglavic organizator-

rideset tisoč evrov je v večini
prispevalo ministrstvo za
kulturo, petino denarja pa je
dodala tudi Občina Radovljica.

vozili zakopali v razmočeno
podlago ali pa njihovi avtomobili niso zdržali neusmiljenega priganjanja v težavnih razmerah.
Gledalci so seveda uživali v
panoramskem pogledu na
dogajanje in mimogrede ob
umazani in mokri obutvi
prejeli še kakšen košček blata na obleko. Ampak zdi se,
da so bili na koncu vsi srečni, zlasti tisti, ki se jim je

Matej Podgornik (Suzuki Vitara), v kategoriji terencev z
bencinskimi motorji je največ spretnosti pokazal Avstrijec David Schaffer (Jeep Cherokee), med dizelskimi pa je
vse druge pustil za seboj Janez Pešl (Jeep Grand Cherokee).
Iztok Boltez, vodja organizacije: »Zadovoljni smo, da se
je kljub slabemu vremenu
zbralo toliko gledalcev, ki so

Dijaki v šolo s kolesom
Marjana Ahačič
Na Biotehniškem centru
Naklo bodo v začetku junija
izvedli Dan trajnostne mobilnosti – v šolo in nazaj se
bodo nekateri dijaki, profesorji in drugi zaposleni odpravili s kolesom. Na relacijah Radovljica–Tržič–Stra-

hinj in Škofja Loka–Kranj–
Strahinj bodo kolesarili v
organizirani skupini, od
drugod pa samostojno.
Udeležba je prostovoljna in
na lastno odgovornost. Vsi
udeleženci morajo biti
ustrezno fizično pripravljeni, imeti tehnično brezhib-

no kolo in čelado ter upoštevati cestnoprometne predpise. Pobuda je zrasla iz dolgoletnega udejstvovanja na
področju naravovarstva ter
sovpadla s projektom Zavoda RS za šolstvo Trajnostna
mobilnost v vzgoji in izobraževanju.

Dobrega pol kilometra dolga proga z majhnimi jezerci, prelomnicami in skoki je navdušila
tekmovalce in obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

NOVA ŠKODA FABIA

NAJVARNEJŠA

jem in obiskovalcem, se je
slednjih zbralo več kot dva
tisoč.
Dobrih petsto metrov dolga
proga z majhnimi jezerci,
prelomnicami in skoki, ki jo
je s pomočjo kolegov zakoličil Aleksander Centrih iz Offroad kluba White Tiger, je
zagodla tudi nekaterim tekmovalcem, ki so se s svojimi

V SVOJEM RAZREDU

uspelo pripeljati do cilja in
se uvrstiti na zmagovalni
oder.
V treh krožnih vožnjah z
atraktivnim skupinskim startom je v turistični kategoriji
največ krogov prevozil Boris
Kos (Jeep Grand Cherokee),
v kategoriji bencinskih terencev do 2000 kubičnih centimetrov se je najbolje boril

videli atraktivne vožnje, smo
pa nekoliko razočarani, da
ni bilo tekmovalcev za težavnostno kategorijo. Med epidemijo so nekateri te avtomobile prodali in zdaj
pripravljajo nove, treba pa
bo tudi več povezovanja v regiji. Slovenija OffRoad se
vsekakor vrača tudi prihodnje leto.

deseta Radolška 10ka
petek, 24. 6. 2022
• od 14.00 delavnice za otroke in tržnica rokodelcev
• ob 16.00
• ob 18.00

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99

• ob 18.30
• ob 19.00
• ob 21.00

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,7 – 5,1 l/100 km in 129 – 115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0453 – 0,0113 g/km, trdi delci: 0,0002 – 0,00 g/km, število delcev: 0,0011 – 0,00001 x 10 11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.radovljica.si

toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju

in lokalnih dobaviteljev v Grajskem parku
start otroških tekov pri Lipi samostojnosti
slovesnost ob dnevu državnosti
pri Lipi samostojnosti
start Radol’ške 10ke pri Lipi samostojnosti
Okusi Radol’ce v Grajskem parku
razglasitev rezultatov
in koncert skupine Orlek v Grajskem parku

Vstopnine ni, startnine za tek na: www.sportna-zveza-radovljica.si
Organizatorji:

Občina Radovljica, Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje,
PGD Radovljica in Turizem in kultura Radovljica
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Prireditve
Od 3. junija do 25. junija 2022
Petek, 3. junij
Okusi piva Radovljica, od 16.00, okušanje slovenskih craft piv, Okusi
Radol'ce, 19.00 koncert 3:RMA, 21.00 koncert Masharik, Grajski park,
Radovljica
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta, ob 16.30, brezplačna vadba za otroke, vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica
Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačna vadba za dojenčke, vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Ansambel Petovia Kvintet, od 19.00, Gostilna Avsenik Begunje na
Gorenjskem*
Medrug Polanci, ob 19.30, predstava, Gorenjski komedijanti, organizator JSKD, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 4. junij
Okusi piva Radovljica, vodene gorskokolesarske ture, 9.00, enduro
turi po Jelovici ali Karavankah, e-MTB tura po Radovljici (dodatna tura
ob 14.00), prijave do 1. 6. na tamalpetek@gmail.com, zbor v Grajskem parku, Radovljica; ob 12.00 Okusi piva Radovljica, okušanje slovenskih craft piv, Okusi Radol'ce, 19.00 koncert 80's band, 21.00
koncert Killerface, Grajski park, Radovljica
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev, rokodelskih izdelkov in starin, Eko kotiček, gosti Optifarm Smart, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
100 let, polnih vsega dobrega, ob 11.00, odprtje razstave ob 100-letnici Gorenjke, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Čokolaž, ob 11.30, delavnica za otroke ob odprtju razstave 100 let,
polnih vsega dobrega, zgornja avla Radovljiške graščine
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Čebelica Maja 3: Zlato jajce, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Top Gun: Maverick, ob 18.00, akcijska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Belfast, ob 20.30, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Arhitekt Jože Plečnik – mož vere, ob 20.00, Mag. Anton Berčan, župnik iz Ribnice, atrij župnišča v Radovljici

Nedelja, 5. junij
Koncert Piano solo, klavirski recital nemške pianistke Antonie Miller,
ob 11.00, Dvorana Glasbene šole Radovljica
Čebelica Maja 3: Zlato jajce, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Tekmeca, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Belfast, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Kroparski glasbeni abonma, Pomanjšana opera, Zasedba Minui, ob
19.00, velika dvorana Kulturnega doma Kropa*
Letni koncert MEPZ Canticum Novum Zasip z gosti, ob 18.00, koncert, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ponedeljek, 6. junij
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična ura v angleškem jeziku z Rebecco Svetina, otroško igrišče Lesce
Koncert učiteljev (Yo soy MariJa), ob 19.30, Baročna dvorana, Radovljica

Torek, 7. junij
Recital pianistov Lovra Tuljaka, Elsie Oklikah in flavtistke Urše Poljanec, ob 18.30, Dvorana Glasbene šole Radovljica

Truimf, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Zadnjič videna živa, ob 20.00, srhljivka, Linhartova dvorana Radovljica*
4 letni časi, ob 16.30, otvoritev razstave avtorja Franka Peršiča iz Vitovelj nad Šempasom, Muzejska hiša Mežnarija Kamna Gorica

Nedelja, 12. junij
Barabe, ob 16.00, družinski animirani film, sinhronizirano, Linhartova
dvorana Radovljica*
Jurski svet: Prevlada, ob 18.00, znanstvenofantastični, Linhartova
dvorana Radovljica*
Zadnjič videna živa, ob 20.30, srhljivka, Linhartova dvorana Radovljica*
Letni koncert MEPZ Mysterium Kranj z gosti, 18.00, koncert, Baročna
dvorana Radovljiške graščine, Radovljica

Ponedeljek, 13. junij
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična ura v angleškem jeziku z Rebecco Svetina, otroško igrišče Radovljica
Koncert godalne in vokalne zasedbe Luther College iz ZDA, ob 18.00,
Baročna dvorana Radovljiške graščine
Zaključni nastop 1. r. klavirja, ob 18.30, Dvorana Glasbene šole Radovljica
IX. Festival gledališča Kropa, Okusi Radolce, ob 19.00, gledališka
predstava za mladino, Linhartovi čuki dvorana Kulturnega doma v
Kropi

Mednarodni festival swinga »SHAKE THE CHANGE«, od 19.30 do
23.30, plesno glasbeni večeri, stojnice, Okusi Radol'ce, Linhartov trg,
trg pred cerkvijo, Radovljica

Nedelja, 19. junij
Kozmoblisk, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Top Gun: Maverick, ob 18.00, akcijska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Dej no!, ob 20.15, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
IX. Festival gledališča Kropa, Izpoved mazohista, ob 19.30, črna komedija, Gledališka skupina Žaba gleda&išče, dvorana Kulturnega doma
v Kropi
Mednarodni festival swinga »SHAKE THE CHANGE«, od 19.00 do
22.00, plesno glasbeni večeri, stojnice, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica

Ponedeljek, 20. junij
Angleške pravljice, ob 17.00, pravljična ura v angleškem jeziku z Rebecco Svetina, otroško igrišče Begunje
Nastop kitarskega ansambla in komornih skupin, ob 19.00, avla Radovljiške graščine

Torek, 21. junij
Recital Jureta krča z gosti, ob 18.30, atrij Lectar, Radovljiška graščina

Sreda, 15. junij
Uvajanje v vrtec, ob 10.00, srečanje za starše bo vodila svetovalka za
dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Zaključni recital Taja Glavič in Lana Prezelj, ob 19.00, Dvorana Glasbene šole Radovljica
Ansambel Saša Avsenika, od 19.00, Gostilna Avsenik Begunje na Gorenjskem*

Četrtek, 16. junij
Recital Mije Pogačnik z gosti, ob 19.00, Dvorana Glasbene šole Radovljica
Ena sekunda, ob 20.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 17. junij
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta, ob 16.30, brezplačna vadba za otroke, vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica
Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačna vadba za dojenčke, vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Truimf, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Mednarodni festival swinga »SHAKE THE CHANGE«, od 19.30 do
23.30, plesno glasbeni večeri, stojnice, Okusi Radol'ce, Linhartov trg,
trg pred cerkvijo, Radovljica

Sobota, 18. junij
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Kozmoblisk, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Ena sekunda, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Jurski svet: Prevlada, ob 20.00, znanstvenofantastični, Linhartova
dvorana Radovljica*

Sreda, 22. junij
Igrivo poletje, ob 17.00, Otvoritev razstave izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ ATL Radovljica, POŠ Ljubno in POŠ Mošnje, Vurnikov trg, Radovljica
Zaključni koncert godalnega ansambla z gosti, ob 19.00, Linhartov
trg, Radovljica

Četrtek, 23. junij
O kresi se dan obesi na Gradu Kamen, ob 17.00, grajske pravljice,
prikaz življenja v srednjem veku, lutkovna predstava, igre, streljanje z
lokom, Pihalni orkester Lesce, glasbeni program, ognjena predstava s
Čupakabro, kres, Grad Kamen, Begunje na Gorenjskem

Petek, 24. junij
Dan državnosti z 10. Radolško 10ko, 14.00 delavnice za otroke, 16.00
otroški teki, 18.00 proslava pri Lipi samostojnosti, 18.30 Radolška
10ka, 19.00 Okusi Radol'ce, 21.00 razglasitev rezultatov in koncert
skupine Orleki; štart tekov ob Lipi samostojnosti, delavnice, koncert
in Okusi Radol'ce v Grajskem parku, Radovljica
Letni koncert MOPZ Triglav Lesce Bled, ob 19.30, koncert, Baročna
dvorana Radovljiške graščine
IX. Festival gledališča Kropa, Na valovih, 19.30, tragikomedija, Šentjakobsko gledališče Ljubljana, dvorana Kulturnega doma v Kropi
140 let PGD Begunje, ob 20.00, zabavni večer z Dejanom Vunjakom
in Brendijevimi barabami, koncert, prireditveni šotor poleg gasilskega
doma v Begunjah, Begunje na Gorenjskem*
Elvis, ob 20.00, biografska glasbena drama, Linhartova dvorana Radovljica*
IX. Festival gledališča Kropa, Don Giovanni, ob 20.00, koncert, dvorana Kulturnega doma v Kropi

Sobota, 25. junij
Čebelica Maja 3: Zlato jajce, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Elvis, ob 20.00, biografska glasbena drama, Linhartova dvorana Radovljica*
140 let PGD Begunje, 17.00 velika gasilska parada gasilcev in gasilskih
vozil, prevzem novega vozila, 19.00 velika gasilska veselica z Veselimi
Begunjčani in skupino POP Delux, prireditveni šotor ob gasilskem
domu, Begunje na Gorenjskem

Sreda, 8. junij
Operni večer Glasbene šole Radovljica, 19.00, Baročna dvorana, Radovljica

Četrtek, 9. junij
Duh Bauhausa, ob 19.00, dokumentarni film, Vurnikov filmski večer,
Linhartova dvorana Radovljica*
Recital Anje Baloh Zor, Julije Sever in klavirskega tria, ob 19.00, Dvorana Glasbene šole Radovljica

Petek, 10. junij
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3. do 8. leta, ob 16.30, brezplačna vadba za otroke, vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica
Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačna vadba za dojenčke, vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Top Gun: Maverick, ob 20.00, akcijska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ogled filma o Kapelici sv. Marije snežne pod Triglavom, ob 19.30, atrij
župnišča v Radovljici
Recital Klemna Poklukarja in LinhArt tria, ob 19.00, Dvorana Glasbene
šole Radovljica
Recital orglavcev, ob 19.30, cerkev Lesce
Hišni ansambel Avsenik, od 19.00, Gostilna Avsenik Begunje na Gorenjskem*

Sobota, 11. junij
Praznovanje 10-letnice Čebelarskega centra Gorenjske, od 10.00 do
18.00, tržnica, čebelarske igre, delavnice za otroke, Klovn Jaka, interaktivna čebela velikanka 3D KRANJICA, Čebelarski center Gorenjske,
Lesce
Lego robotika, ob 9.00 in 11.00, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Pustolovščine družine Bigfoot, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

NOVI
DACIA
JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER*

NAJDOSTOPNEJŠI
7-SEDEŽNIK NA TRGU

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER
Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

Dacia priporoča

DACIA.SI

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

Marijin praznik
Na Brezjah so z molitvijo, procesijo, glasbo in
pesmijo počastili praznik Marije Pomagaj.

Specialna olimpijada
Prejšnji konec tedna je Radovljica gostila igre specialne olimpijade, na katerih se je pomerilo sto
trideset športnikov iz enajstih gorenjskih ekip. Na slovesnem odprtju skok s padalom, napovedovalec
srčen kot v Planici, medalje je podelil varuh človekovih pravic Peter Svetina, zmagovalci pa so bili
tudi tokrat – vsi.

Jože Košnjek
Marija Pomočnica oziroma
naša slovenska Marija Pomagaj, zavetnica brezjanskega svetišča in romarskega
središča, je imela 24. maja
svoj praznik. Na Brezjah so
ga letos, po dveletnem premoru zaradi epidemije, znova počastili. Na predpraznični večer, 23. maja, ki so ga
na Brezjah poimenovali Večer narodnih izročil, so se s
slovesno mašo, ki jo je daroval novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske
konference dr. Andrej Saje,
po radijskih valovih povezali
s Slovenci po svetu. Marija
Pomagaj že nad dvesto let
spremlja Slovence doma in
po svetu, v dobrem in hudem. Škof dr. Saje je v pridigi poudaril pomen naših krščanskih korenin in pravico
do verovanja, tako zasebno
kot v skupnosti. Po maši je
bila procesija z lučkami in
Marijino podobo po vasi.
Na praznični dan, 24. maja,
je bila dopoldne maša, ki jo
je daroval mariborski nad-

Marjana Ahačič

Na predvečer praznika so
romarji z lučkami in
podobo Marije Pomagaj
krenili po vasi.
škof msgr. Alojz Cvikl, zvečer pa slavnostni koncert z
naslovom Marija prečista,
vseh milosti vir. Večera
glasbe in besede se je udeležilo blizu dva tisoč poslušalcev. Na odru pred baziliko
so nastopili pevca Petra Stopar in Marko Vozelj ter Ansambel Saša Avsenika in
Modrijani.

Osnovna šola Antona Janše
Radovljica je bila gostiteljica
že 27. letnih iger specialne
olimpijade Gorenjske, ki so
jih preteklo soboto pripravili
na radovljiškem atletskem
stadionu in v šolski telovadnici. Tekmovanja (katerega
moto je Pustite mi zmagati,
če pa ne morem zmagati,
naj bom pogumen v svojem
poskusu) se je udeležilo kar
enajst ekip športnikov z motnjo v duševnem razvoju:
CUDV Radovljica, Cirius
Kamnik, Sožitje Kamnik,
Sožitje in OŠ Jela Janežiča
Škofja Loka, Sožitje Mengeš,
Sožitje Radovljica, Sožitje
Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica, OŠ Roje, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, OŠ
Helene Puhar Kranj in OŠ

Navdušenje ob pristanku dveh vrhunskih padalcev prav na prizorišču letošnjih letnih iger
specialne olimpijade Gorenjske / Foto: Gorazd Kavčič
Antona Janše Radovljica;
skupaj se je na atletskem
stadionu in v telovadnici OŠ
Antona Janše pomerilo kar
130 športnikov.

Spektakuleren prihod
padalcev

Ansambel Saša Avsenika med nastopom na Brezjah

Sto trideset športnikov se je pomerilo v desetih disciplinah,
večinoma na atletskem stadionu. / Foto: Gorazd Kavčič

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.

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

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.

Tekmovalce sta na uvodni
slovesnosti s pristankom
prav na prizorišču iger navdušila vrhunska padalca
Uroš Grilc in Matjaž Pristavec, pozdravili pa so jih tudi
župani Bohinja, Bleda in
Gorij ter podžupan Občine
Radovljica Miran Rems.
Po ogrevanju ob zvokih glasbe so se športniki pomerili v

teku na 400, 200, 100 in 50
metrov, metu žogice, metu
vorteksa, skoku v daljino,
štafeti, košarki in namiznem
tenisu, pri čemer jih je, prav
nič manj srčno kot najboljše
skakalce na svetu v Planici
ali hokejska moštva v dvorani Podmežakla na Jesenicah,
spodbujal legendarni napovedovalec Bojan Makovec.
Tistim, ki so imeli najboljše
rezultate, je na koncu tekmovanja kolajne podelil varuh človekovih pravic Peter
Svetina, sicer pa velja, da so
zmagovalci iger specialne
olimpijade prav vsi udeleženci.

Kroparski abonma
mednaroden
Igor Kavčič
Zadnji koncert pomladnega
dela letošnjega Kroparskega glasbenega abonmaja
dobiva mednarodni značaj.
V nedeljo, 5. junija, ob 19.
uri bo v veliki dvorani Kulturnega doma v Kropi nastopil Ensemble Minui, ki
ga sestavlja devet glasbenikov, razpetih med Linzem,
Salzburgom, Dunajem,
Gradcem, Celovcem in Ljubljano. Sestav koncertira v
Avstriji, Nemčiji, Franciji
in Španiji, tokrat pa se bo
prvič predstavil tudi v Sloveniji. Instrumentalni nonet, ki ga sestavljajo odlični
instrumentalisti na godalih,
flavti, klarinetu, francoskem rogu in fagotu, bodo
tako mednarodno obarvali
in glasbeno popestril program letošnje druge sezone
abonmaja, saj njihov reper-

toar obsega suite iz znanih
oper in baletov, ki so originalno prirejene za ta sestav.
Glasba iz oper tudi sicer v
Kroparskem glasbenem
abonmaju igra pomembno
vlogo.
Ensemble Minui je bil pri
največji nemški glasbeni založbi Deutsche Klassik za
svojo prvo zgoščenko nominiran v štirih različnih kategorijah. Lani so posneli že
drugo zgoščenko, ki pa se
redno predvaja po evropskih
radijskih postajah za klasično glasbo in je deležna odličnih mednarodnih kritik.
Med odmorom bo mogoče
zgoščenke tudi kupiti.
Na zadnjem koncertu pred
poletnim oddihom si v Kropi z odlično zasedbo Ensemble Minui lahko obetamo
glasbeno poslastico z deli
Wagnerja, Liszta, Straussa
in Čajkovskega.

