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Z županom Cirilom
Globočnikom smo se o
dosežkih in načrtih
pogovarjali pred
občinskim praznikom.

Letošnji je bil že četrti
zapored, tematsko pa
je bil posvečen
dediščini, ki jo je
Begunjam zapustil
arhitekt Jože Plečnik.
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Za zdaj zadovoljni
s poletno sezono

Prireditve ob
prazniku občine
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s
podelitvijo priznanj in koncertom bo prihodnji
petek zvečer na Linhartovem trgu pred cerkvijo
v Radovljici.

Tudi v Radovljici so za zdaj zadovoljni z letošnjo turistično sezono, čeprav je gostov v nasprotju s
spomladanskimi meseci poleti malenkost manj kot lani. Turiste privlačijo predvsem staro mestno
jedro, aktivnosti v naravi in številni dogodki, ki so na voljo tako obiskovalcem kot domačinom.
Marjana Ahačič
Kot pravijo ponudniki turističnih namestitev, je letošnja glavna poletna turistična
sezona v primerjavi z odlično predsezono malenkost
slabša kot lanska, a bi dejstvo, da je tudi sredi poletja v
Radovljici še na voljo kakšna

prosta soba, lahko pripisali
tudi izjemnemu povečanju
nastanitvenih kapacitet v
zadnjem obdobju. "Kar ni
nujno slabo," pravi Blanka
Grašič z zavoda Turizem in
kultura Radovljica, saj to
pomeni, da bodo sčasoma
obstali tisti, ki zares delajo
dobro in že sedaj ob osnovni

zagotavljajo tudi dodatno
ponudbo za goste.
"Poletno sezono smo v
Radovljici začeli s kar nekaj
novostmi; med obiskovalci,
posebej družinami, se je
tako odlično prijela Medena
pustolovščina, na kateri se
najmlajši v sprehodu po starem delu mesta seznanijo

Marjana Ahačič
Občinska priznanja bo na
slovesnosti nagrajencem
izročil župan Ciril Globočnik. Najvišje priznanje, veliko plaketo Občine Radovljica, bo letos prejel Avguštin
Mencinger za delovanje na
področju kulture in turizma,
ohranjanja sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljice. Prejemni-

tudi z življenjem čebel, kot
vem, je lep tudi obisk novega Muzeja lekarništva in
alkimije. Veliko je zanimanja za turistični avtobus
Hop on, hop off, s katerim
se turisti radi odpeljejo v
Begunje, Tržič in Kropo."
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vernik za prispevek na področju podjetništva ter uspešno vodenje Območne obrtno-podjetniške zbornice
Radovljica ter Atletski klub
Radovljica za desetletno
delovanje na športnem področju, medaljo pa Vladimir
Oblak za vzorno skrb za
stavbo Radovljiške graščine
in njene dediščine. Posebno
priznanje in denarno nagrado za nadaljnje izobraževa-

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku
s podelitvijo priznanj in koncertom bo v petek,
2. avgusta, ob 19.30 na Linhartovem trgu pred
cerkvijo v Radovljici. Če bo deževalo, bo
prireditev v Linhartovi dvorani. Srečanje mest
na Venerini poti bo kot uvodna prireditev
občinskega praznika in Festivala Radovljica
že to nedeljo, 28. julija.
ki plaket so dr. Sabina Šegula za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru, Krajevna organizacija
Rdečega križa Radovljica ob
osemdesetletnici delovanja
in Prostovoljno gasilsko
društvo Brezje ob sedemdesetletnici delovanja. Pečata
bosta prejela Marija Hudo-

nje bodo prejeli letošnji zlati
maturanti in dijaki, ki so bili
odlični v vseh štirih letnikih
srednje šole.
Program slovesnosti bo oblikoval Rok Andres, koncert z
naslovom Veter nosi pesem
mojo pa KUD Theatrum
Mundi z Evo Hribernik in
Jarom Ješetom.
42. stran

Posebej živahno je na Linhartovem trgu ob četrtkih, ko dobra glasba in ponudba Okusov Radol'ce v staro mestno jedro
Radovljice privabita številne domačine in turiste. / Foto: Tina Dokl
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Radovljica prisrčno
pozdravila izseljence

Jubilej gasilcev
iz Kamne Gorice

Rekordna udeležba na
radovljiškem mitingu

Festival Radovljica

Radovljica je bila osrednje
prizorišče letošnjega srečanja izseljencev, zamejcev in
zdomcev Dobrodošli doma.

Prostovoljno gasilsko društvo Kamna Gorica v letošnjem letu praznuje sto dvajset let delovanja.

Domači plavalci so se na
dvodnevni prireditvi kar
nekajkrat povzpeli na zmagovalni oder v absolutni konkurenci.
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V imenu Občine Radovljica
čestitam za občinski praznik 5. avgust
in vas vabim na praznične prireditve.
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www.radovljica.si

Čez štirinajst dni se bo začel
letošnji Festival Radovljica.
Na desetih koncertnih večerih bodo nastopili umetniki
iz kar sedemnajstih držav.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Občinske novice
Prireditve ob
prazniku občine
31. stran
Na koncertu bodo predstavljene najlepše operetne
melodije in skladbe bratov
Avsenik. Nastopili bodo pevci Mojca Bedenik, Domingo
Stasi, Antonella Degasperi
in Fabrizio Macciantelli,
pianist Marco Paderni ter
člani Pihalnega orkestra
Lesce, v program pa bodo
vpletli tudi plesne in igrane
prizore.

ci ter gledališke skupine z
uličnimi predstavami. Prireditev pripravlja Turistično
društvo Radovljica.
Občinski praznik 5. avgust je
posvečen spominu na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Združenje borcev za
vrednote NOB Radovljica bo
tradicionalno spominsko
srečanje pri Partizanskem
domu na Vodiški planini ob
obletnici ustanovitve Can-

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica
bo tradicionalno spominsko srečanje pri
Partizanskem domu na Vodiški planini ob
obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona
priredilo v soboto, 3. avgusta, ob 11. uri.
Srečanje mest na Venerini
poti bo kot uvodna prireditev občinskega praznika in
Festivala Radovljica že to
nedeljo, 28. julija. Na Linhartovem trgu se bodo predstavili mojstri domače in
umetnostne obrti, lokostrel-

karjevega bataljona priredilo
v soboto, 3. avgusta, ob 11.
uri. Ta dan ob 10. uri bo v
Galeriji Šivčeva hiša tudi vsakoletna praznična arhitekturna delavnica Radovljica –
staro mesto, ki jo organizira
Center arhitekture.

Za zdaj zadovoljni s sezono
31. stran
Medeno dogodivščino S
čebelico po Radovljici so na
zavodu Turizem in kultura
Radovljica skupaj s Pagon
Športom pripravili za družine, ki tako lahko na interaktivnem potepu po mestu na
igriv in poučen način spoznajo čebelnjak, življenje čebel
in čebeljo pašo. Na poti rešujejo didaktične naloge, v katerih otroci urijo ročne spretnosti in se na zabaven način
učijo, hkrati pa avantura
ponuja zabavne, poučne in
ustvarjalne naloge v knjižici,
s katerimi je mogoče preveriti poznavanje čebeljega sveta
ter razvijati ustvarjalnost. Z
reševanjem didaktičnih
nalog otroci urijo ročne spretnosti, zaznavanje prostora ter
krepijo ustvarjalnost in se
predvsem zabavajo ter učijo o
življenju ter delu čebele
kranjske sivke, sta pojasnili
avtorici Kaja Beton in Blanka
Grašič. Tisti, ki želijo, lahko

Fadeouts z domačinoma – saksofonistom Blažem Trčkom
in pevcem Mitjem Šinkovcem / Foto: Tina Dokl
potep zaključijo v Čebelarskem muzeju, za nagrado za
opravljeno dogodivščino pa
jih v TIC Radovljica čaka
sladko presenečenje.
Dogodivščina je za tiste, ki
se želijo po mestu odpraviti
s knjižico z napotki, plačljiva. Knjižica je hkrati tudi
vstopnica v Čebelarski
muzej. Od točke do točke

oziroma od miniaturnega
čebelnjaka v grajskem parku
mimo graščine in trga pred
cerkvijo do razgledne točke
na robu starega dela mesta
pa se je seveda mogoče
odpraviti in naloge reševati
tudi brez nje.
Turisti, ki pridejo v Radovljico, so sicer najbolj navdušeni nad starim mestnim jed-

rom, pohodništvom in kolesarjenjem. Na zavodu za
turizem beležijo tudi veliko
zanimanje za pohodniško
turo Julijana, ki bo uradno
sicer odprta šele septembra,
je pa projekt še eden od
kazalnikov, da se bo turizem
tudi v prihodnje lahko razvijal le s povezovanjem različnih ponudnikov in destinacij. In tudi da pohodniki ne
želijo le v visokogorje, temveč so vse bolj priljubljene
pohodniške poti od vasi do
vasi oz. od vasi do nižjih
pohodniških točk.
Med gosti iz tujine sicer
letos turistični delavci opažajo več francoskih in španskih turistov kot v preteklosti. Tako njim kot domačinom so v mestu tudi letos
pripravili pester nabor
dogodkov, med katerimi v
poletnih mesecih izstopajo
Četrtki na Linhartovem trgu
s pestrim programom koncertov in v spremljavi Okusov Radol'ce.

Izvolili nov svet Krajevne skupnosti Ljubno
Zadnjo nedeljo v juniju so v Krajevni skupnosti Ljubno izvedli predčasne volitve. Konec aprila je namreč odstopila večina
članov sveta Krajevne skupnosti Ljubno, v skladu z zakonom
so zato izvedli predčasne volitve. Krajevna skupnost Ljubno
je razdeljena na štiri volilne enote. V volilni enoti Ljubno je
bila volilna udeležba 57,63-odstotna, izvoljeni so bili Vilko
Praprotnik, Marija - Mica Ussai in Boštjan Soklič, v volilni
enoti Praproše je bila udeležba 34,78-odstotna, izvoljen je bil
Matjaž Jeglič, v volilni enoti Otoče je bila udeležba 23,40-odstotna, imajo dva predstavnika, in sicer Mirana Dežmana in Ivana Pogačnika, v enoti Posavec pa je bila udeležba 35,67-odstotna, izvoljeni pa Matjaž Toman, Pavla Bassanese in Marija
Habjan. Za predsednika sveta krajevne skupnosti so člani
sveta tudi na predčasnih volitvah izvolili Boštjana Sokliča.
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Svetniška skupina Socialnih demokratov in občinska organizacija Socialnih demokratov sta v sporočilu za javnost spregovorili o opravljenem delu v tem mandatu. Kot so poudarili, so se v občinskem svetu zavzemali za preprečitev zvišanja stroškov komunale in vrtcev ter preprečitev uvedbe plačljivih parkirišč v občini. Svetnica Mojca Faganel je občini in
županu podala pobudo za vzpostavitev razvojne ambulante
na Vurnikovem trgu ter pobudo, da se Občina Radovljica
aktivno vključi v predsedovanje Slovenije Evropski uniji.
Svetnik Nejc Kliček je podal več pobud, med drugim pobude
za osvetlitev igrišča v Kropi, sanacijo brvi na šolski poti pri
Osnovni šoli Lipnica, vzpostavitev prehoda za pešce v vasi
Dobro Polje in sanacijo makadamske ceste Čistilna naprava
Kropa–Brezovica, preplastitev igrišča v Kropi ter vzpostavitev prehoda za pešce v vasi Dobro Polje.

Foto: Tina Dokl

Predstavili dosedanje aktivnosti in uspehe

Blanka Grašič, z zavoda Turizem in kultura Radovljica skrbi
za nemoten potek prireditev na Linhartovem trgu.

Kuharski mojster Uroš Štefelin je tokrat na Linhartov trg
pripeljal mlada pomočnika: Ajdo Štefelin in Miha Klofutarja.

Brezplačni prevozi za starejše
Projekt Prostofer – prostovoljni šofer bo jeseni zaživel tudi v Radovljici in starejšim, ki imajo težave z
mobilnostjo, ponudil možnost brezplačnih prevozov, ko jih nujno potrebujejo.
Prostofer je skovanka iz
besed 'prostovoljni' in
'šofer'. Gre za trajnostni
vseslovenski prostovoljski
projekt zavoda Zlata mreža,
ki na celovit način rešuje
problematiko mobilnosti
starejših občanov. Starejše
osebe, ki potrebujejo prevoz
in ne zmorejo uporabljati
javnih in plačljivih prevozov, povezuje s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po
drugi strani radi priskočijo
na pomoč. K projektu v zadnjem času intenzivno pristopajo številne slovenske
občine, ki želijo svojim starejšim občanom ponuditi
možnost brezplačnih prevozov, ko jih nujno potrebujejo. S septembrom se v projekt vključuje tudi Občina
Radovljica.

Zakaj Prostofer
Številni starejši imajo velike
težave s prevozi, sploh če so
doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddalje-

ni se velikokrat ne morejo
odpraviti po opravkih, kadar
si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času,
ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji.
Nekateri uporabljajo taksi,
vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne
prevelik finančni zalogaj,
zato tovrstnih prevozov ne
uporabljajo.

Komu je namenjen
Prostofer je namenjen vsem
tistim starejšim, ki ne vozijo
sami, nimajo sorodnikov in
imajo nižje mesečne dohodke pa tudi slabše povezave z
javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča
lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov in podobno.

Kako deluje
Uporabnik, ki potrebuje
prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V
komunikacijskem centru

nato zabeležijo njegove
podatke in lokacijo prevoza.
Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega
voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega
se opravi prevoz. Vozilo je
zagotovljeno s strani občine,
prav tako je poskrbljeno za
zavarovanje tako voznika
kot tudi sopotnikov.

Kdo je lahko prostovoljni
šofer
Prostovoljni šofer je lahko
vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem
prostem času pripravljen
pomagati tistim, ki prevoze
potrebujejo. Vendar pa so
prostoferji v resnici veliko
več kot zgolj prostovoljni
vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo
tudi, ko ti izstopijo iz avta:
pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo
nanje med pregledom,
pomagajo nesti vrečke iz
trgovine in jim priskočijo na
pomoč pri vzpenjanju po

stopnicah ... To so ljudje z
velikim srcem, ki jemljejo
svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.
Vse voznice in voznike, ki
želite postati prostoferji v
občini Radovljica, vabijo, da
pokličete Mojco Ahčin na
telefon 04 537 23 21 ali pišete na e-naslov: mojca.
ahcin@radovljica.si. Veseli
bodo vašega odziva.

Družbenokoristen projekt
S tako imenovanim prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v cestnem prometu in izboljšuje njihova
mobilnost. Poleg tega se
izboljšuje varnost v cestnem
prometu in povečuje socialna vključenost starejših na
splošno, obenem pa povečuje cenovna dostopnost prevozov. Projekt Prostofer je
tudi ekološki oziroma prijazen do okolja, saj bodo prostoferji v občini Radovljica
uporabljali električno vozilo.
Več informacij o projektu je
na voljo na www.prostofer.si
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Med prihodnjimi prednostnimi
projekti tudi Kovaški muzej
Tik pred občinskim praznikom smo se z županom Cirilom Globočnikom pogovarjali o aktualnih občinskih projektih in načrtih za prihodnje obdobje.
Marjana Ahačič

zdaj začenjamo na Ovsišah,
kjer nameravamo skupaj z
Elektrom Gorenjske obnoviti kompletno infrastrukturo
od Ovsiš proti Češnjici. Ta
zahteven projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih.

Največja letošnja investicija
v občini, gradnja prizidka k
zdravstvenemu domu, se
počasi zaključuje. Kakšno je
trenutno stanje, kdaj načrtujete odprtje in začetek obratovanja novih ambulant?
Kot so občani verjetno opazili, so zunanja dela že zaključena in gradbišče počiščeno, a projekt še ni končan,
ker je treba zagotoviti še
nekaj opreme. Otvoritev
tako načrtujemo v začetku
septembra.

Napovedana je bila tudi gradnja kanalizacije na Lancovem …
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je
že vložena. Več kot dva milijona vreden projekt, ki sta
ga sicer sofinancirali država
in Evropska unija, teče zelo
dobro, zanj smo dobili še
nekaj dodatnih sredstev z
regije, tako da bo sofinanciran v višini 1,8 milijona
evrov. Razpis za izbor izvajalca bo objavljen jeseni.

Prostori bodo torej urejeni,
kako pa v luči aktualnega
hudega pomanjkanja družinskih zdravnikov in pediatrov
kaže na področju kadrov?
K sreči pri nas kriza ni tako
velika, kot se je izražala drugje, a vodstvo zdravstvenega
doma kljub temu pospešeno
išče kader; vsaj v nekaterih
primerih uspešno, kot vem.
Niso pa našli zdravnikov za
ambulanti v Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Radovljica ter Domu Janka
Benedika, zaradi česar je
občinski svet na zadnji seji
izglasoval, da se za omenjeni mesti podeli koncesija.
Upam, da bomo na ta način
lahko pridobili ustrezen
kader, ki bo v teh dveh
ambulantah kvalitetno opravljal svoje delo.
Občina bo čez poletje uredila tudi za nov oddelek vrtca
za najmlajše. Pričakujete, da
boste na ta način zagotovili
dovolj mest za vse otroke iz
občine Radovljica, ki bi jih
starši želeli vključiti v vrtec?
Že lani smo za najmlajše
uredili igralnico v stavbi na
Gorenjski 25, v Šarčevi vili,
za katero se je izkazalo, da je
predvsem s svojim prostornim zelenim vrtom idealna
za to dejavnost. Zato prav
zdaj urejamo še drugo igralnico, ki bo odprta v novem
šolskem letu. Skupaj bo na
tej lokaciji prostora za 25
otrok. Srčno upam, da bodo
jeseni vsi otroci sprejeti v
vrtce; na zadnji seji smo
potrdili normative, po katerih lahko sprejmemo 766
otrok. Morda ne bodo mogli
vsi v tiste vrtce, ki so jih starši izbrali, a načeloma naj bi
bilo prostora dovolj za vse.
Sicer pa populacije otrok
zelo nihajo, čemur se občina
poskuša v največji meri prilagajati. Glede na to, da so
bile v preteklih letih izvršene sanacije praktično vseh
vrtcev po občini in da vsako
leto tudi pridobimo kakšno
novo igralnico, za zdaj ne
načrtujemo povečave vrtca v
Radovljici.

V kakšni fazi je gradnja kanalizacije v Lipniški dolini?
Potem ko je bil lani do Kamne Gorice zgrajen primarni
vod kanalizacije, sedaj pripravljamo projekt primarne
in sekundarne kanalizacije v
naselju, začetek gradnje je
načrtovan za naslednje leto.
Dolgoročno nas čaka še
izgradnja kanalizacije v
naselju Podnart in potem
krak od Posavca prek Ljubnega do Brezij.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Tina Dokl
Ureja se tudi nova učilnica v
Podružnični šoli Begunje.
Tudi ta bo nared do začetka
novega šolskega leta. Lani
so imeli v Begunjah prvič za
dva oddelka prvošolcev, verjetno tudi zato, ker se v nove
soseske priseljujejo mlade
družine. Sicer pa pripravljamo tudi projekte za rekonstrukcijo podružnične šole v
Mošnjah; pričakujem, da bo
šel projekt v izvedbo v letih
2021–2022.
Ko ste v začetku leta predstavljali ključne projekte v
okviru novega dvoletnega
proračuna, ste povedali, da
se jih bo večina navezovala
na načrtovano nadgradnjo
železniške proge Kranj–
Jesenice v letih 2020 in
2021. V kakšni fazi so trenutno projekti, vezani na
železnico?
Predvsem sledimo tempu,
ki ga pri tem velikem, sto
milijonov evrov vrednem
projektu, diktirata Direkcija
Republike Slovenije za
infrastrukturo (DRSI) in
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Dobršen del predvidene
nadgradnje železniške pro-

ge, ki bo potekala v času polletne zapore proge, je na
območju občine Radovljica,
pri čemer je izvzeta nadgradnja proge na območju železniške postaje Lesce in Podnart. V skladu z načrtovanimi deli na progi bo občina
pristopila k izvedbi projektov, ki se bodo izvajali sočasno. Slednji se nanašajo
predvsem na urejanje oziroma izboljšanje obstoječih
nivojskih križanj cest s progo. V dogovoru, sklenjenem
med občino in Direkcijo RS
za infrastrukturo, bo občina
pristopila k sofinanciranju
izvedbe rekonstrukcije nadvoza pri železniškem postajališču v Radovljici ter gradnji podvoza na območju KS
Podnart. DRSI namerava na
območju krajevne skupnosti
Radovljica zgraditi še podhod, namenjen sprehajalcem in kolesarjem. Sočasno
z nadgradnjo proge namerava občina v sklopu izgradnje
kolesarskih povezav izvesti
tudi kolesarska pasova in
pločnik na odseku ob državni cesti od krožišča z Boštjanovo ulico do krožišča z
Gorenjsko cesto, kjer je pre-

dviden obojestranski preboj
skozi betonsko konstrukcijo
železniškega nadvoza. Za
izgradnjo kolesarskih stez
bomo sicer dobili okoli 1,4
milijona nepovratnih sredstev, a bomo na trasah, kjer
bomo gradili kolesarske
povezave, urejali tudi komunalno infrastrukturo, za kar
bomo morali iz občinskega
proračuna zagotoviti preostanek sredstev.
Pred poletjem je bila zaključena zahtevna in draga
rekonstrukcija Langusove
ulice; so projekti, vezani na
železnico, razlog, da se ne
bo nadaljevala rekonstrukcija Šercerjeve in Gradnikove
na relaciji Špar–Filipič?
Žal je sredstev v proračunu
premalo, da bi se lahko lotili
še teh dveh projektov. Za
Šercerjevo in Gradnikovo na
odseku Špar–Filipič bi za to,
da tako kot na Langusovi in
delu Šercerjeve obnovimo
vse komunalne vode, ki so v
zemlji, potrebovali več kot
milijon in pol evrov. Infrastrukturo moramo obnavljati
tudi po drugih delih občine,
ne le v Radovljici. Tako prav

Nadaljujete umeščanje kroparskih elementov v Radovljico. Kje, kakšni so in koliko
jih bomo imeli?
Zadnjih osem let smo v
okviru Kovaškega šmarna
predvsem v Radovljico umeščali različne kroparske elemente: svetilke, ograje, skulpture v krožiščih ... Letos
smo se pa odločili, da jih
nekaj umestimo tudi v samo
Kropo. Tako smo tja umestili šest premakljivih oglasnih
panojev.
Čebelarski muzej, eden najbolj prepoznanih v Sloveniji, letos praznuje šestdesetletnico in načrtuje posodobitve. Staro mestno jedro je
pred kratkim dobilo nov
Lekarniški muzej, spomladi
so posodobili zbirko ilustracij v Šivčevi hiši … Kako ocenjujete trenutno stanje in
trende na področju kulture
in z njo povezanega turizma
v Radovljici?
Redkokatera slovenska občina – če sploh katera – ima
tako bogato, raznoliko in
kvalitetno kulturno dejavnost in ponudbo kot radovljiška. A ob tem si ne morem
kaj, da ne bi najprej poudaril želje, da bi z ministrstvom za kulturo našli skupno pot in interes za obnovo
Klinarjeve hiše v Kropi, to je
stavba, v kateri domuje
Kovaški muzej. Prihodnje

leto bo ponovno uveden
tako imenovani kulturni
evro in prav iz tega vira si
bomo prizadevali pridobiti
sredstva za celovito obnovo
stavbe Klinarjeve hiše. Verjamem, da nam bo ministrstvo pri tem spomeniku državnega pomena pomagalo,
sploh glede na dejstvo, da v
vseh devetih letih, kar sem
župan, iz tega vira nismo
dobili ničesar, kljub temu da
smo v kulturo vlagali veliko.
Prek kulturnega evra bo v
šestih letih zbranih več kot
120 milijonov evrov sredstev
in vztrajal bom, da je Kovaški muzej ena od prioritet
pri razdeljevanju sredstev.
Lahko na kakšen evro od
države računamo tudi pri
obnovi Plečnikovih paviljonov v graščinskem parku v
Begunjah, ki sta po desetletjih zdaj vendarle v lasti
Občine Radovljica?
Seveda si bomo prizadevali
za pridobitev teh sredstev.
Občina je sicer že naročila
geološke raziskave zemljišča, na katerem stojita paviljona. Gre za brežino, ki drsi,
tako da se je obnove treba
lotiti od temeljev in jo izpeljati kvalitetno, zato je pričakovati, da se bo zagotovo
zavlekla za nekaj let.
Ob Domu dr. Janka Benedika bodo vsak čas začeli z
gradnjo še drugega kompleksa oskrbovanih stanovanj.
Na majski seji je ena od
svetnic predlagala, da se glede na vse večje število starejših, ki živijo v tem delu mesta, v neposredni bližini
doma uredi park zanje in za
prebivalce Predtrga. Je ideja
uresničljiva?
O ideji sem že obvestil vršilca dolžnosti direktorja
Doma dr. Janka Benedika,
ki jo je vzel na znanje. Glede
na trenutno koncentracijo
starejših ljudi na tem območju in načrtovanih novih
gradnjah oskrbovanih stanovanj je seveda jasno, da
bo treba poskrbeti tudi za to.
Občina Radovljica je sicer že
v letu 2012 v prostorskem
redu zagotovila prostor, ki je
namenjen prav tej dejavnosti v neposredni bližini
doma, treba pa bo pridobiti
zemljišče, ki je v zasebni
lasti. Gre torej za izvedljivo
pobudo; za začetek je treba
pripraviti idejni projekt, da
bomo videli, koliko prostora
moramo zagotoviti. Sicer pa
idejo podpiram: ta del mesta
je že sedaj center, kjer živijo
starejši občani, in absolutno
v bližini potrebujejo urejen
košček narave, kamor se
lahko odpravijo samostojno
oziroma z malce pomoči.
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Občinske novice, mnenja
Jubilejni koncert
zbora Lipa
Jubilejni koncert 40 pomladi
ženskega pevskega zbora Lipa,
sekcije DU Radovljica, je bil 6.
junija v Baročni dvorani
Radovljiške graščine.
Nastopiti pred polno dvorano
in ob prisotnosti župana Cirila Globočnika s soprogo, predsednika DU Radovljica Petra
Ravniharja s soprogo, ki nas je
skozi vse priprave podpiral, ter
drugih gostov, predvsem pa
naših nekdanjih pevk, ki so
prispevale k prepoznavnosti
zbora, je bilo v veselje in ponos.
Pevke smo izbrale vsaka svojo
pesem iz bogatega dolgoletnega repertoarja in bile z njo
tudi predstavljene. Zapele smo
s srcem in vsaki pesmi dodale
tudi nekaj svoje duše.
Glasbene gostje Urška Praprotnik Zupan na citrah, pianistka Natalija Šmitran in kvartet flavt pod mentorstvom Eve
Dolžan so s spremljavo nekaterih izbranih pesmi obogatile
program.
Posebnost pa je bil nastop uspešne 17-letne harfistke Leto Žorž
Križanič, pred katero je prav
gotovo vrhunska glasbena pot.
Naj se pohvalimo tudi z Gallusovimi bronastimi, srebrnimi, zlatimi in častnimi značkami za petje v zboru.
Tudi sekcija ročnih del Čbele
Društva upokojencev Radovljica je obogatila kulturni večer z
rdečimi nageljčki, ki so jih nakvačkale njihove pridne roke.
Narodne noše pa so vedno in
povsod kulturna dopolnitev.
Večer smo skupaj zaključili ob
pogostitvi, ki so jo pomagale
pripraviti članice društva upokojencev Milica, Marija in
Slavi. K njej pa so prispevali
tudi vsi lokali na Linhartovem
trgu in drugi.
Za zaključek pa naj ponovim,
da je petje v zboru privilegij,
ker s pesmijo ohranjamo kulturno izročilo in skrbimo za
lepo slovensko besedo.
Za uspešno izvedbo prireditve je
bilo potrebno timsko delo vseh
pevk in zborovodkinje Elizabete
Demšar Zupan, ki je prireditev
v celoti prisrčno vodila.
Milica Đukić

Odgovor: Vrtci –
javni in zasebni
Spoštovani občinski svetnik
Simon Resman,
problematika zasebnih vrtcev v
Sloveniji je precej širša in presega vrtce, kot sta Montessori in
Waldorfski vrtec. Namreč,
samo v zadnjem letu je v javnost prišlo veliko zgodb v zvezi
s kršitvami pravic otrok in njihovih staršev, ki pa so prinesle
tudi hudo zgražanje vseh državljank in državljanov. Minister
Jernej Pikalo, ki prihaja, kot ste
omenili, iz vrst Socialnih
demokratov, je prvi minister, ki
je bil pripravljen ugrizniti v to
kislo jabolko. Predlog Zakona o
vrtcih tako poleg spremembe
višine sredstev, ki pripadajo
zasebnim vrtcem s strani občin,

prinaša tudi prepovedi opravljanja dejavnosti predšolske
vzgoje in varstva otrok vsem
fizičnim in pravnim osebam, ki
niso vpisane v razvid oziroma
register pri pristojnem ministrstvu. To je pomemben korak
naprej. Poudariti želim, da bo
Občina Radovljica lahko v
določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu
zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali
manj, kot je to v praksi že sedaj.
Torej v kolikor bo naša občina
ugotovila, da potrebuje oba
zasebna vrtca, ker ne more v
javnem vrtcu zagotoviti potrebnih kapacitet, verjamem, da se
tudi način financiranja ne bo
spremenil. V vsakem primeru
pa morata tako država kot tudi
občina najprej poskrbeti za javne ustanove, ki so temelj naše
države. Kot ste tudi sami zapisali, ima Radovljica odličen
vrtec, ki je tako lokacijsko kot
finančno dostopen prav vsem
staršem iz občine, in ali torej
sploh obstaja potreba po zasebnih vrtcih? Hkrati bi želela
zaključiti s tem, da zasebne
ustanove nikakor ne predstavljajo konkurence javnim ustanovam, ampak zgolj skrbijo za
povečanje razlik v družbi med
tistimi, ki imajo več, in tistimi,
ki imajo manj. Tega pa si verjetno nihče od nas ne želi?
Mojca Faganel

Zahvala
V začetku meseca julija smo v
Kropi zaokrožili program že
šestega Festivala gledališča in
glasbe. Ker se premalokrat
zavedamo pomena zahvale,
želim na tem mestu izraziti
hvaležnost vsem, ki ste na različne načine pripomogli k tako
uspešni izvedbi letošnje edicije
festivalskega programa. Zato:
velika hvala ekipi (Saša, Peter,
Andraž in mnogi ostali) na
čelu z Anžetom Habjanom, ki
z veliko pripadnostjo skrbite za
izvedbo festivalskih dogodkov.
Za finančno realizacijo in vsestransko podporo sem hvaležen
Občini Radovljica in županu
Cirilu Globočniku, ki zna imeti posluh za kulturo, tudi za t.
i. decentralizacijo občinske kulturne krajine, da se po dolgih
letih spet vzpostavlja močna os
Begunje–Radovljica–Kropa.
Želim si, da bi ji sledila še druga Ljubno–Otoče–Lesce skupaj
s pospešenim vlaganjem v kulturno infrastrukturo. S festivalom dihajo KS Kropa in KD
Kropa z nekaterimi donatorji,
predvsem pa je treba izraziti
veliko hvaležnost publiki. Spoštovani gledalci, za vas ustvarjamo program, brez vas našega
festivala ni in ga ne bo. Vsako
leto vrhunski slovenski umetniki, izvrstne gledališke skupine,
izjemni glasbeniki z veseljem
prihajajo v Kropo – z obljubo,
da se želijo spet vrniti. Tudi
zaradi nepozabnega sprejema
pri publiki. Ostanimo skupaj
in se vidimo naslednje poletje
na sedmem Festivalu gledališča v Kropi!
Rok Andres

Radovljica prisrčno
pozdravila izseljence
Osrednje prizorišče letošnjega srečanja izseljencev, zamejcev in zdomcev Dobrodošli doma 2019! je
bila Radovljica. Rojaki iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije, Italije, Švedske,
Argentine, ZDA, Avstralije in od drugod so na osrednjem prizorišču v Grajskem parku uživali v
druženju in kulturnih nastopih, ki so jih pripravili člani kulturnih društev Slovencev z vsega sveta.
Urša Peternel
Na vročo prvo julijsko soboto
je Radovljica gostila tradicionalno srečanje izseljencev,
zamejcev in zdomcev Dobrodošli doma 2019! Ti vsako
leto obiščejo domovino svojih prednikov, zanje pa pripravijo pester program z ogledi Slovenije, druženji, nastopi, razstavami, razpravami
na temo izseljenstva ... Osrednji del obiska je potekal
prav v Radovljici. Rojaki iz
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije, Italije, Švedske, Argentine, ZDA, Avstralije in od
drugod so na osrednjem prizorišču v Grajskem parku
uživali v druženju in kulturnih nastopih, ki so jih pripravili člani kulturnih društev
Slovencev z vsega sveta. S
strani gostiteljev so nastopili
Veseli Begunjčani in Folklorna skupina KPD Lesce. Obiskovalce sta nagovorila tudi
minister za Slovence v
zamejstvu in po svetu Peter
Jožef Česnik in župan Radovljice Ciril Globočnik, uradnemu delu je sledil koncert
skupine Manouche.
Med udeleženci so bili tudi
številni mladi, med njimi
denimo 18 maturantov iz
Argentine – Rast 48, to je že
48. generacije dijakov srednješolskega tečaja slovenskega jezika, ki so na enomesečnem spoznavanju
dežele babic in dedkov. Pred
prihodom v Slovenijo so si
ogledali Rim in Vatikan in
se srečali s papežem Frančiškom, v Sloveniji pa obiskujejo poletno šolo slovenskega jezika, obiskujejo največje znamenitosti, sprejel jih
je ljubljanski nadškof Stanislav Zore, družijo se s slovenskimi sorodniki, povzpeli se bodo tudi na Triglav.
Navdušili so tudi v kulturnem programu.

Kulturni program so pripravili člani kulturnih društev, med njimi tudi maturanti iz
Argentine z imenom Rast 48, ki so bili na enomesečnem spoznavanju domovine svojih
prednikov. / Foto: Tina Dokl
In kaj so povedali udeleženci?
Anton Rozman, Chicago: "V
Sloveniji sem prvič, prijatelj
je bil lani in mi je pripovedoval, kako čudovito je. Moj
stari oče je iz Bohinja, stara
mama iz Kranja. V ZDA sta

V Slovenijo se želim vrniti
na študij, v Ljubljani bi rad
študiral čelo."
Dina Maksumić, Sarajevo:
"Sem iz Ljubljane, a v Sarajevu, kamor sem se poročila, živim že trideset let.
Zase pravim, da sem dvo-

sko društvo Cankar, kjer
sem tudi podpredsednica."
Ljubica Postružin, Melbourne: "V Avstraliji živim 37 let.
Z možem, ki je s Štajerske,
sva se spoznala v Avstraliji
in se v šestih tednih poročila. V Grosupljem zdaj gradi-

Anton Rozman iz Chicaga

Dina Maksumić iz Sarajeva

emigrirala po drugi svetovni
vojni. Moja mama je s svojo
mamo vedno govorila slovensko in naučila tudi
mene. Slovenija me je navdušila, bili smo na morju, v
Kranju, na Brezjah, v Mariboru, Ljubljani, na Bledu ...

domna, dom imam še vedno tudi v Ljubljani, v obeh
deželah pa se zelo dobro
počutim. Srečanje je dragoceno, ker se srečamo Slovenci in slovensko čuteči
ljudje z vsega sveta. V Sarajevu imamo sicer Sloven-

Ljubica Postružin iz
Melbourna
va hišo in se misliva pogosteje vračati. V Sloveniji najdem smeh, veselje, ki ju v
Avstraliji pogrešam. V Avstraliji se v enem letu nisem
tako nasmejala kot tu v nekaj
dneh. Tujina je pač tujina ..."

Novo vozilo za
radovljiške gasilce
Marjana Ahačič
Občina Radovljica bo PGD
Radovljica sofinancirala
nakup novega vozila za
gašenje z gasilsko cisterno,
ki bo nadomestilo sedanje
dotrajano vozilo društva.
Ocenjena vrednost novega
vozila znaša 240 tisoč evrov,
večino sredstev bo v letošnjem in prihodnjih dveh
letih prispevala občina,

nekaj sredstev bodo tudi s
prodajo starega vozila zbrali
gasilci sami. Nakup je vključen v program nabave vozil
Gasilske zveze Radovljica.
Pogodbo o sofinanciranju
nakupa novega vozila so v
začetku meseca podpisali
župan Ciril Globočnik,
predsednik Gasilske zveze
Radovljica Mitja Mladenovič
in predsednik PGD Radovljica Peter Podlesnik.

Pogodbo o sofinanciranju nakupa novega vozila so podpisali
župan Ciril Globočnik, predsednik GZ Radovljica Mitja
Mladenovič in predsednik PGD Radovljica Peter Podlesnik.

Deželne novice, petek, 26. julija 2019

5

Krajevne novice

Zadnjo junijsko nedeljo, pred praznikom župnijskega patrona sv. Urha, so v Begunjah spet pripravili
Urhov semenj. Letošnji je bil že četrti zapored, tematsko pa je bil posvečen dediščini, ki jo je
Begunjam zapustil arhitekt Jože Plečnik.
Marjana Ahačič
Domače organizacije – krajevna skupnost, turistično
društvo, gasilsko društvo,
župnija, društvo Ejga in kulturno društvo – ter številni
posamezniki so se povezali
in s skupnimi močmi pripravljajo zanimiv in pester
program, ki ga povezuje
skupna želja po ohranjanju
tradicije in povezovanja v
kraju.

Semanje dogajanje se je
začelo s slovesno mašo v
župnijski cerkvi, ki sta ji sledila pester kulturni program
in odprtje razstave na prostem, ki na panojih predstavlja Plečnikovo dediščino v
Begunjah.
Na vrtu graščine Katzenstein, ki so jo v Plečnikovem
času upravljale sestre usmiljenke, namreč še danes stojita uta Jožamurka in paviljon Brezjanka, ki pa ju je že

hudo načel zob časa, a bosta,
potem ko je bilo pred časom
vendarle urejeno lastništvo,
zdaj vendarle deležni temeljite obnove.
"Ko so sestre usmiljenke
arhitektu Plečniku potožile,
da na hribu nimajo nobene
ute za gospoda kurata, je po
ogledu in premisleku odredil
prostor levo od kapelice sv.
Jožefa. Hotel jo je imeti na
lepem mestu z lepim razgledom," je v priložnostni publi-

V Begunjah so prav Plečnikovi dediščini tematsko posvetili letošnji Urhov semenj.
Na ogled so postavili zanimivo razstavo na prostem.

Foto: Gorazd Kavčič

Urhov semenj v
znamenju Plečnika
Ko so sestre usmiljenke arhitektu Plečniku potožile, da na
hribu nimajo nobene ute za gospoda kurata, je po ogledu
in premisleku odredil prostor levo od kapelice sv. Jožefa.
Hotel jo je imeti na lepem mestu z lepim razgledom.

kaciji o Plečnikovi dediščini v
Begunjah zapisal tamkajšnji
župnik dr. Matjaž Ambrožič.
"Zgrajena je iz domačega
materiala, ki so ga navozili iz
potoka: šoder, pesek, kamenje, ki gleda iz zidovja, vmes pa
je vložena opeka, da je zidovje
bolj pisano ... Ko je bila uta
dograjena, so jo sestre usmiljenke skupaj z arhitektom
Plečnikom krstile za Jožamurko. Pred njo so nasadile
nekaj pravih murk, pa tudi
planik so prinesle z Begunjščice, da je bil skalnjak pred
uto zares planinski. Tudi vsi,
ki so Jožamurko obiskali, so
morali potem poslati kakšno
drevo, ki so ga vsadile po hribu v njihov spomin."
Po drugi svetovni vojni so si
lastništvo Jožamurke in
Brezjanke kar petdeset let
podajali država ter občini
Kranj in Radovljica, letos
spomladi pa je bilo za zemljišča s paviljonoma v zemljiški knjigi vpisano lastništvo Občine Radovljica. Ta bo
zdaj poskrbela tudi za prenovo obeh stavb, ki sta že od
leta 2005 opredeljeni kot
spomenika državnega
pomena, a sta v letih brez
formalnega lastnika vidno

propadli. Občina je zato že
naročila geomehanični pregled ter predlog izvajanja
geoloških opazovanj in raziskav, kar bo osnova za izdelavo projekta obnove. Kot
pravi župan Ciril Globočnik,
bo sanacija žal strošek občine, kjer so ob kopici podobnih spomenikov državnega
pomena tudi sicer razočarani nad odnosom države do
tega področja.
V Begunjah se dobro zavedajo velike dediščine, ki jo je
arhitekt Plečnik zapustil
kraju, zato jim je še posebno
žal, da objekta že tako dolgo
propadata. "Zdaj, ko je lastništvo nad objektoma dobila
Občina Radovljica, upamo
in iskreno želimo, da se to
propadanje dokončno ustavi
in da se ta res velik kulturni
spomenik, ki ni pomemben
samo za Begunje, ampak za
vse Slovence, popolnoma
obnovi," je previdno optimističen predsednik Turističnega društva Begunje Peter
Kolman.

V Begunjah se tako ne
pohvalijo le z Avsenikom.
"Imamo res izjemno pestro
in raznoliko kulturno in
naravno bogastvo, na katero
smo ponosni in ga radi pokažemo obiskovalcem," pravi
Peter Kolman, ki je zadovoljen, da je tudi dostop do Plečnikovih paviljonov, čeprav
sodita v sklop bolnišničnega
parka, vseskozi neomejen.
V sklopu prireditve Urhov
semenj je sicer Turistično
društvo Begunje tudi letos
pripravilo Begunjsko avanturo – tokrat že osmo rekreativno, pohodniško in zabavno prireditev z zanimivimi,
sproščujočimi in interaktivnimi točkami na poti, povezanimi s spoznavanjem kraja in okolice, popoldan pa se
je Urhov semenj na prizorišču nasproti Avsenikove
domačije nadaljeval z druženjem ob glasbi Veselih
Begunjčanov. Sejemsko
dogajanje so zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki
domače obrti.

Zgodbe kroparskih kovačev
Maša Likosar
Skozi stoletja so praznovali
na različne načine, zadnjih
23 let pa domačini pripravijo pestro večdnevno dogajanje Kovaški šmaren, kjer
podoživijo zgodbo prednikov. "Talili smo rudo, postavili oglarsko kopo in kuhali
oglje, kovali žeblje. Svoja

vrata so odprli Kovaški
muzej, muzejska hiša Fovšaritnica, vigenjc Vice in
tovarna UKO," je dogajanje
kovaškega šmarna strnila
Metka Kavčič, predsednica
Turističnega društva Kropa,
in nadaljevala: "Iz povojne
generacije, ki se je priučila
kovaštva in zgradila znamko UKO, sta živa le še dva

Prostovoljno gasilsko društvo Kropa je prevzelo novo
gasilsko vozilo. / Foto: Tina Dokl

Kroparja, in sicer France
Kordež in France Koselj,
tretji – Jože Gartner – je
januarja umrl. Danes v
delavnici kujejo štirje kovači
in vedno manj nas je tistih,
ki širimo kovaški duh, a mi,
ki ga, se borimo z mlini na
veter, ker ne dopustimo, da
naša tradicija utoni v pozabo." Nekaj zanimivih zgodb
o kroparskem kovaštvu nam
je zaupal Davorin Bratuš, ki
je v vigenjcu Vice, edinemu
še delujočemu vigenjcu v
alpskem delu Evrope, prikazoval kovanje žebljev. Povedal je, da je ročno in množično kovanje žebljev v Kropi začelo ugašati konec 19.
stoletja, natančneje od 1952
dalje, ko so ustanovili žebljarsko zadrugo, pred tem
so kovali 127 različnih vrst
žebljev.
Na Kovaškem šmarnu so se
predstavili tudi slikarji
Društva likovnikov Ljubljana in člani Društva za razis-

kovanje jam Kranj, nastopil
je Pihalni orkester Lesce,
potekal je turnir v prstometu, Milan Šinkovec je prikazoval umetniško kovanje,
dramska skupina Čofta Kulturnega društva Kropa pa je
uprizorila dve predstavi: Lov
na coprnice in Ta gosposka
talnga. Letos je v okviru prireditve Kovaški šmaren
potekala tudi proslava Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kropa ob prevzemu novega gasilskega vozila
s cisterno. Poveljnik PGD
Kropa Matevž Mohorič je
pojasnil, da je cena novega
vozila v celoti znašala 210
tisoč evrov, od tega je
166.500 evrov prispevala
Občina Radovljica, preostalo
so financirali iz lastnih sredstev in s pomočjo donatorjev, domačinov ter botra
vozila Gašperja Potočnika,
direktorja podjetja Novi Plamen, ki je prispeval pet tisoč
evrov.

Foto: Tina Dokl

Letos mineva dvesto devetdeset let, odkar je bila blagoslovljena cerkev Matere Božje v Kropi oziroma
Kapelca, kot ji pravijo domačini. Dan njene posvetitve, 2. julij 1729, je postal praznik kroparskih
delavcev, ki so v domačem kraju razvili kovaški duh in Kropo naredili znano kot zibelko kovaštva.

Milan Šinkovec je prikazoval umetniško kovanje žebljev.
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Zanimivosti
Z igro do prvih turističnih korakov
V letošnjem šolskem letu so se v Vrtcu Brezje odločili, da
sodelujejo pri projektu Turistične zveze Slovenije Turizem in
vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Rdeča nit
projekta je bila turistični spominek kraja. Strokovna delavka
Anita Zupan je povedala, da sta skupini Čebelice in Medvedki vse leto spoznavali domači kraj. Na opazovalnih sprehodih so si otroci ogledali in kasneje tudi po vtisih s terena
ustvarjali baziliko Marije Pomagaj, kip svete družine v parku,
star krajevni kozolec, originalne starejše kmečke hiše itd.
Otroci so spoznavali tudi krajevne simbole – gorenjski
nagelj, brezjanske angele in zvonove. Zavzeto so prebirali
knjige o peraškem zelenem kamnu – tufu. Sprehodili so se
tudi do slapa Peračica. Obiskali so Čebelarski muzej v Radovljici. Na to temo so kasneje slikali panjske končnice in izdelali sveče iz satovnic. Obiskali so krajevno proizvodnjo pijač
Vipi in si ogledali, kako polnijo domači jabolčni sok. Tudi v
vrtec so prinesli staro prešo in skupaj stisnili jabolka, iz katerih je pritekel naravni sok. Vsak otrok je sok nato nalil v svojo steklenico in nalepil nanjo etiketo. Knjižničarka jim je
predstavila kolovrat, na računalniku so si ob deževnih dneh
ogledali stare običaje. V sodelovanju s Turističnim društvom
Brezje so ob zaključku projekta v dvorani stavbe KS Brezje
postavili razstavo z naslovom Brezje skozi otroške oči. Obiskovalci so bili nad videnim in slišanim izredno navdušeni.
Zaposlene vzgojiteljice Vrtca Brezje in njihovi varovanci se
zahvaljujejo krajanom ter staršem otrok za pomoč in aktivno
sodelovanje v projektu, ki jih je še bolj povezal med seboj.

Razstava izdelkov ob zaključku projekta: Brezje skozi
otroške oči

Letos so se srečali v Velenju
Društvo Šola zdravja, katerega idejni vodja in ustanovitelj je
ruski zdravnik dr. Nikolaj Grišin, združuje že več kot 4.200
članov v 192 skupinah po vseh slovenskih regijah. Deset let
zapored so vsakoletna srečanja članov potekala v Piranu,
letos pa se je srečanje preselilo v Velenje, kjer se je zbralo
več kot 1.100 oranžnih majic, v katerih vsako jutro ob 7.30
telovadijo njihovi člani. Zbrane sta z nagovorom pozdravila
podžupan MO Velenje Peter Dermol in predsednica društva
Zdenka Katkič. Po skupni telovadbi, ki jo je vodil dr. Grišin,
so si skupine ogledale Velenje, nekateri pa tudi Muzej premogovništva.

www.gorenjskiglas.si

V priročniku boste
našli nasvete o
tem, kako začutiti
lahkotnost bivanja,
najti smisel, kako
uživati v zrelih letih,
se rešiti bremen in
težkih nahrbtnikov
preteklosti,
potlačenih čustev.
Knjiga vsebuje vse,
kar mora človek
vedeti, da bi dobro
živel.

T
NOVOS
S

PONATI

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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S svojim znanjem želi
pomagati tudi drugim
Več ko človek odkrije lepote v sebi, več jo bo videl vse naokoli, pravi Marija Orel, avtorica knjižice s
pomenljivim naslovom Modrosti in skrivnosti za ohranjanje mladosti. Knjižico lahko kupite tudi na
Gorenjskem glasu.
Dina Kavčič
Marija Orel se je rodila v
Ljubljani. Težko otroštvo in
mladost je preživela na Dovjem, od njenega dvajsetega
leta naprej je bil njen dom
ves svet. Zadnja leta živi v
Radovljici in pravi, da bo tu
ostala. Tu je našla svoj mir
in čas za premišljevanja, ki
jih je strnila v knjižici z naslovom Modrosti in skrivnosti za ohranjanje mladosti.
Od začetka julija je zaradi
razprodane prve izdaje na
voljo ponatis. Knjižico lahko
kupite ali naročite tudi na
Gorenjskem glasu.
Radovljičanka ste šele tri
leta, zato vas bralci Deželnih
novic še ne poznajo. Nam za
začetek poveste kaj o sebi?
V Radovljici se odlično
počutim, lepo je urejena.
Pred tem sem se nenehno
selila, to je bil moj način življenja, da sem lahko hodila
po celem svetu. Bila sem v
Indiji, Tibetu, Butanu, Ameriki – kjerkoli je obstajal človek, ki je bil prebujen in
sem začutila, da je pristen,
sem šla tja. Sploh ni bilo
ovir. Ko sem začutila, da mi
bo pomagal najti zadovoljstvo in mir, sem se odločila
in šla. Moj podroben življenjepis pa je zapisan v knjigi.
Imate družino?
Ne, čisto drugačno življenje
sem imela. Pri dvajsetih
sem vedela, da nisem zrela,
da bi imela otroka, partnerski odnos tudi ni bil zame,

zen, to je veja budizma, so
garanje. Vem, da ni poti, ki
bi bila lahka. Enkrat sem
komaj še sedela, ko smo
delali vaje, ampak učitelj mi
je rekel, da je treba sedeti,
dokler kri ne bo ''špricala''
iz kolen. Ni hitrih rešitev,
kot jih obljubljajo novodobni učitelji. Brez dolgotrajnega truda je vse na ravni razuma. Lahko lepo govoriš, se
smeješ, a kaj, če ni iz srca. V
Ameriki sem pol leta bivala
z ljudmi, ki živijo po načelih
ruskega mistika Ouspenskega – meditacija v akciji. Karkoli delaš, delaj iz zavedanja. To mi je zelo blizu. Hvaležna sem, da sem znala
ločiti seme od plev, da sem
prišla do tega, da se dobro
počutim in da lahko to posredujem naprej.
S čim ste se preživljali, da
ste lahko potovali?
Ko sem še hodila v službo,
sem najela kredit in si kupila majhno stanovanje, opremila sem ga in ga dražje
prodala, za razliko pa potovala. In tako sem ponavljala,
zato so postala potovanja in
selitve moj življenjski stil.
Zakaj ste se odločili napisati
knjigo?
Predvsem zaradi tega, ker
sem razmišljala, koliko vem,
koliko denarja in truda sem
vložila v to, da bi rešila svoje
življenje, in odločila sem se,
da bom z vsem tem znanjem pomagala še drugim.
Knjiga je padla na plodna
tla. Dobro se prodaja, ljudje

"Mladost mi pomeni akcijo, živeti, in ne umreti,
preden te pokopljejo, živeti do konca. Rada bi
razbila stereotip, da si pri sedemdesetih letih
star in da ne zmoreš. To ni res. Ali pa da so
gube nekaj slabega. Kako nezadovoljen je svet ...
Želim povedati, da brez akcije in vloženega
truda ne moreš pričakovati, da boš pri teh letih
aktiven, živahen in imel veselje do življenja."
ker sem imela zelo neposrečeno otroštvo in mladost.
Otroštvo pa zaznamuje človeka. Ko sem zavohala, da
obstaja rešitev iz te verige,
me ni zanimalo nič več drugega. Zanimalo me je samo
še to, kako najti zadovoljstvo
in srečo. Vedela sem, da je
ni drugje kot v meni. Običajna sreča je začasna. Ko pa
sem videla mirne obraze ljudi, ki jim rečem nebeški
poslanci, so me očarali. Prevzeli in navdušili so me
indijski učitelji. Tudi ko
sem izvedela za zen, me je
povsem prevzel. Vaje za

jo imajo radi. Vesela sem
komentarjev bralcev, ki so
zelo pozitivni in povedo vse.
Včasih se kar zjočem.
Kdo je knjigo opremil s fotografijami?
Fotografije sem posnela
sama, to mi je v veselje.
Naslov knjige poudarja
ohranjanje mladosti. Kaj
vam pomeni mladost?
Mladost mi pomeni akcijo,
živeti, in ne umreti, preden
te pokopljejo, živeti do konca. Rada bi razbila stereotip,
da si pri sedemdesetih letih

Marija Orel v Radovljici uživa tudi zato, ker jo povsod
spremljajo čudoviti razgledi. V ozadju Triglav, pred njo pa
knjižica, polna modrosti. / Foto: Dina Kavčič
star in da ne zmoreš. To ni
res. Ali pa da so gube nekaj
slabega. Kako nezadovoljen
je svet. Samo da je človek
viden, da je nekaj posebnega. Vidi se, da ljudje ne sprejemajo samih sebe, starosti
sploh ne. Vdajajo se starosti.
Vdaš se, da si star in bolan.
Jaz sem prav poseben primer pri zdravnikih, ker ne
jemljem nobenih zdravil.
Želim povedati, da brez
akcije in vloženega truda ne
moreš pričakovati, da boš
pri teh letih aktiven, živahen
in imel veselje do življenja.
Da nisi ogrožen od gubic in
drugih znakov staranja. Običajno drugi teh znakov
sploh ne vidijo, ti se pa obremenjuješ z njimi. Na mojih
predavanjih so ljudje presenečeni, ko jih učim, da je
treba na prvo mesto postaviti sebe. Posebej ženske, ki
so navajene biti žrtve. Prva
sem jaz. Vsak otrok si najbolj želi, da bi bila mama
srečna, mama pa vlaga energijo v otroka, namesto vase.
Učim jih, da če hočeš, da bo
drugim dobro, poskrbi najprej zase. Vse bolezni izvirajo iz nesreče in nezadovoljstva. Sama sem odraščala v
takem peklu, da bi pri dvajsetih lahko umrla. Ko sem
izvedela, da se da rešiti iz
tega, sem se odločila, da poiščem rešitev. In ko zavohaš,
kaj je sreča, ni več ovir.
Bili ste tudi pionirka na področju ukvarjanja z jogo.

Da, jogo smo takrat še skrivali, malo ljudi je vedelo
zanjo.
Na kakšen način ste želeli,
da se knjižica dotakne bralcev?
Odzivi bralcev povedo, da
sem zadela. To, da človek
začne razmišljati. Knjižic se
prebere v pol ure, bere se pa
lahko celo življenje. To so
citati, ki so prišli skozme.
Vsakodnevno jih pišem in
jih objavljam na Facebooku.
O enem stavku lahko razmišljaš cel dan. Moj cilj je bil,
da bo knjiga praktična in bo
pomagala. Človek se boji
biti sam. Raje je tepen kot
sam.
Ljudje ne znamo biti sami s
sabo?
Biti sam s sabo je privilegij.
Toda moraš veliko narediti,
preden se sprejmeš. Pri
dvajsetih sem bila lepotica,
pa v ogledalu nisem videla
tega. Bila sem nesrečna,
zdaj sem pa taka, kot sem, a
sem srečna. V sebi imam
talent, da lahko prepričam
in navdušim. Vsaka ženska
je naravno lepa. Čisto vsaka.
Vsak človek je edinstven in
čudovit. Svoje znanje širim
tudi na predavanjih po vsej
Sloveniji in moj cilj je doseči tudi otroke in mladino.
Njim je treba povedati, kako
do resnične samozavesti in
kako brez mukotrpnega tekmovanja postati srečen in
uspešen.

4. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura,
ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti
znotraj območja opremljanja)

Tjaši Mohorič in Tei Pogačnik, plaketo veterana Ireni
Kapus ter plaketo ob 120-letnici delovanja PGD Kamna
Gorica.
Ob jubileju nam je spomine
na gasilstvo zaupal tudi Marko Pogačnik, eden najstarejših gasilcev v Kamni Gorici.
Gasilec je od leta 1951, 16 let
je bil tudi tajnik društva in
ima na gasilce lepe spomine.
Najbolj mu je iz starih časov

(1) Območje opremljanja je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (DN UO, št. 259/2019).
(2) Območje opremljanja obsega zemljišča parc. št. 1366/2, 1366/3,
1366/4, 1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23,
1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. 2155 - Hraše.

(1) Na območju opremljanja ni načrtovana gradnja nove javne komunalne
opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, zato se podlage za odmero komunalnega prispevka za novo javno komunalno opremo ne določijo.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri v skladu z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica
(DN UO, št. 200/2015) in Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/2015).
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na obstoječi javni vodovod se upošteva, da oskrba zadošča le za zagotavljanje sanitarne vode,
ne pa tudi vodo za gašenje, kar predstavlja 50% potrebnega pretoka vode.
(4) Skupna bruto tlorisna površina vseh bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.328,00 m2.
(5) Skupna neto tlorisna površina vseh neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.006,90 m2.
(6) Skupna površina gradbenih parcel na območju opremljanja znaša
12.425,00 m2.

8. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka)

Investitor bo sredstva za lastno komunalno opremo zagotovil v skladu s svojim finančnim planom. Ocenjena vrednost nove (lastne) komunalne opreme
znaša 1.232.000 EUR.

7. člen
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja na območju opremljanja)

(1) Investitor bo lastno komunalno opremo zgradil v skladu s svojim terminskim planom. Predvideni rok za izvedbo je maj 2020.
(2) Investitor mora pred izgradnjo lastne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture znotraj območja opremljanja zagotoviti izvedbo
južnega kraka križišča, kot je navedeno v 5. členu tega odloka.

ževanje v zadnjem času zelo
pomembno in ponosni so, da
je kar nekaj članov društva že
dokončalo izobraževanje, ki
ga organizira Gasilska zveza
Slovenije. V društvu, ki ima
danes 104 člane in je tako
največje v vasi, so veseli predvsem mladih, ki aktivno delujejo in se tudi izobražujejo.
Zbrane je na slovesni prireditvi pozdravil Mitja Mladenovič, ki je povedal, da spada kamnogoriško društvo
med starejše v Sloveniji.
Predsedniku PGD Kamna
Gorica je ob slovesnosti predal priznanje ob jubileju
društva. Društvu je ob jubileju čestital tudi Franc Bradeško in poudaril, da ugled
gasilskih društev in s tem
tudi gasilcev temelji na
gasilskih društvih manjših
krajev, saj so ti gasilci v večini slovenskih krajev prvi, ki
pridejo na kraj požara. S
tem prvi nudijo pomoč in
ustrezno ukrepajo.
Na prireditvi so podelili še
občinska priznanja tretje
stopnje trem mladim gasilkam v društvu Tjaši Udir,

3. člen
(območje opremljanja)

(1) Sestavni del tega odloka je tudi Program opremljanja za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug, št. P 129600, ki ga
je junija 2019 izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208
Šenčur. Hramba in vpogled v program opremljanja se zagotavljata v digitalni
in analogni obliki.
(2) Program opremljanja določa:
1. območje opremljanja,
2. novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki
jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja
opremljanja,
3. novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja
opremljanja,
4. roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
5. finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
6. podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

6. člen
(Roki za izvedbo in etapnost opremljanja)

Nagrajene gasilke: Irena Kapus, Tjaša Udir, Tjaša Mohorič in Tea Pogačnik

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

li 8. januarja 1899 in ob tem
zapisali tudi zanimiva pravila, kdo je lahko gasilec: "Člani društva morajo biti neomadeževana imena, poštenega vedenja in krepkega
zdravja, v slučaju povodnji
in druge nezgode morajo
braniti življenje in premoženje prebivalcev."
Po Skalarjevih besedah se to
ni dosti spremenilo, so pa v
zadnjih letih pravila nadgradili z obveznimi izobraževanji. Kot pravi, je prav izobra-

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju, ki je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (DN UO,
št. 259/2019, v nadaljevanju: OLN).

1. člen
(predmet odloka)

Vodovodno omrežje
(3) Območje opremljanja se preko sekundarnega javnega vodovoda in priključnega vodovoda za cestno bazo Gorenjske gradbene družbe d.d. priključuje na magistralni vodovod Bled – Lesce, ki poteka severno od območja.
Finančne obveznosti iz naslova izvedbe tega priključka bo investitor uredil z
lastnikom vodovoda. Takšen priključek zagotavlja sanitarno vodo za območje opremljanja, ne zagotavlja pa potrebne vode za gašenje.
(4) Končno rešitev za oskrbo območja opremljanja z vodovodom predstavlja
izgradnja novega primarnega vodovoda od hipodroma Lesce do območja
opremljanja.

Cestno omrežje
(1) Za dostop in dovoz do območja opremljanja se izvede rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvede južni krak križišča, in sicer skladno
z idejnim projektom Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za
turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar
2019).
(2) Regionalna cesta R1-209/1088 Lesce – Bled je kategorizirana državna cesta, izvedba rekonstrukcije obstoječega krožnega križišča in južnega
kraka križišča je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
Finančne obveznosti iz naslova izvedbe tega priključka bo investitor uredil z
upravljavcem regionalne ceste.

ter Franc Bradeško, član
upravnega odbora Gasilske
zveze Slovenije. Parada je
pot nadaljevala na športno
igrišče, kjer je bila proslava
ob jubileju. Z glasbo so jo
popestrili otroški pevski
zborček Kulturnega društva
Kropa in domačinka Eva
Jelenc Drozg s sestro Matejo
Arnšek, delovanje društva pa
je predstavil predsednik
društva Jože Skalar.
Gasilsko društvo Kamna
Gorica so fužinarji ustanovi-

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem
GB - 05 Lesce Pod Golfom jug

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 –
popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
je Občinski svet Občine Radovljica na 6. seji dne 19.6.2019 sprejel

1.

5. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura,
ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti
izven območja opremljanja)

V soboto, 15. junija, se je praznovanje začelo s parado
gasilcev in proslavo ter nadaljevalo s tradicionalno gasilsko veselico. Parada gasilcev,
ki jo je pospremila Godba
Gorje, se je začela pri gasilskem domu ter šla skozi
vaško jedro mimo lipe. Tam
so parado pozdravili predsednik PGD Kamna Gorica
Jože Skalar, predsednik GZS
Radovljica Mitja Mladenovič

2. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Na območju opremljanja ni predvidena nova javna komunalna oprema ali
druga gospodarska javna infrastruktura. Na območju opremljanja bo investitor zgradil lastno komunalno opremo, ki bo omogočila realizacijo prostorsko
izvedbenega akta.

Časopis Občine Radovljica

Kaja Beton

1. ODLOK o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
površin za turizem GB - 05 Lesce Pod Golfom jug

VSEBINA

www.radovljica.si

Uradne objave, številka 260, 26. julija 2019
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Krajevne novice

Jubilej gasilcev iz Kamne Gorice

Prostovoljno gasilsko društvo Kamna Gorica v letošnjem letu praznuje sto dvajset let delovanja. Osrednjo slovesnost ob jubileju so pripravili sredi junija,
ko so organizirali tudi srečanje veteranov Gasilske zveze Radovljica.

Plaketo je v imenu Gasilske zveze Slovenije predsedniku
PGD Kamna Gorica Jožetu Skalarju izročil Franc Bradeško,
član upravnega odbora zveze.
gašenja v spominu ostal
požar "Pri Kajžnek". "Takrat
še nismo imeli gasilskega
vozila, zato smo morali
'motorko' tja peljati s konjsko vprego". Povedal nam je
tudi, da je bila včasih cela vas
pri gasilcih in tudi takrat so
enkrat letno organizirali
veselico s tombolo. Tudi
letos se je proslava nadaljevala s tradicionalno veselico s
srečelovom.

Deželne novice, petek, 26. julija 2019
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Šport
Uspešni atleti
Radovljiški atleti so nastopili na treh prvenstvih
Slovenije, z vseh so se vrnili z medaljami.
Matjaž Klemenc
Nastopili so na prvenstvu
Slovenije za mlajše mladince, starejše mladince in
mlajše člane. Z vseh treh
prvenstev so se vrnili z
medaljami. Mlajši mladinci
so nastopili v Novi Gorici.
Uvrstitve: prvo mesto – Rok
Makuc v skoku v daljino,
Nace Gosnik v metu diska;
drugo mesto – Pia Zalokar
v metu kopja, Ažbe Horvatinovič v metu diska, Neža
Fister v suvanju krogle; tretje mesto: Ana Vogelnik v
skoku v višino, Lucija Medja v teku na 3000 m. Starejši mladinci so nastopili v
Novem mestu: prvo mesto
– Rok Makuc (dosegel normo za olimpijski festival
evropske mladine v Bakuju), Matic Silič v troskoku
in skoku v višino; drugo
mesto – Neja Omanovič v
troskoku, Lea Holc v teku
na 1500 m; tretje mesto –
Matic Silič v skoku v daljino, Rok Zupančič v teku na
400 m in 800 m. Omeniti
velja še obe štafeti. Moška
štafeta 4 x 100 m (Valentin
Dowhyj, Matic Silič, Rok

Zupančič, Rok Makuc) prvo
Mesto; ženska štafeta 4 x
100 m (Nika Vereš, Neja
Omanovič, Barbara Štuhec,
Nina Breznik) drugo mesto. Mlajši člani so tekmovali
v Novi Gorici: prvo mesto –
Matic Silič v troskoku, Neja
Omanovič v troskoku; drugo mesto – Trina Praprotnik Malej v troskoku, Lea
Holc v teku na 1500 m; tretje mesto – Barbara Štuhec
v skoku v daljino; ženska
štafeta 4 x 100 m (Nika
Vereš, Barbara Štuhec, Neja
Omanovič, Lea Holc) drugo
mesto.
Omenimo še dve tekmovanji. V Zagrebu, kjer je potekalo prvenstvo Slovenije in
Hrvaške v mnogoboju, se je
imenitno odrezala Eva Pačnik. V seštevku teka na 80
m z ovirami, skoka v višino,
suvanja krogle, teka na 100
m, skoka v daljino, metu
kopja in teka na 800 m je
osvojila drugo mesto. Drugo mesto je osvojila tudi
Lucija Medja v kategoriji
U16, in sicer v Železnikih,
kjer je bila tretja tekma Slovenskega pokala v gorskem
teku.

ekipno so bile pionirke U12
tretje. Pri pionirjih U14
zmaga za Roka Pfajfarja v
hoji na 2000 m. Radovljiške
pionirke U14 so prispevale
tri bronaste medalje: Ana
Jožef v teku na 1000 m,
Tina Miličič Eržen v hoji na
2000 m in Manca Papler v
teku na 200 m z ovirami.

UO, stran 2

9. člen
(veljavnost odloka)
št. 260, 26. julija 2019

2. Z zemljišča z ID znakom 2164 246/214 v izmeri 68 m2 se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO ter se vpiše lastninska pravica na
ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.

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 v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18) lahko proda ali zamenja za druga zemljišča. Neuporaba zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih
postopkih izvedenih na terenu in s pomočjo letalskih posnetkov ter drugih
podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe
je 19.6.2019 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da
se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

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).

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-12/2019-2
Datum: 26.6.2019

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

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

Številka: 007-0007/2019
Datum: 20.6.2019

2.

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 (188/2014 DN UO) ter 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 6. redne seje, z dne 19.6.2019, Občinska
uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

Lastništvo

ODLOČBO O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA

Kvadratura
[m2]

JAVNO DOBRO
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA

Rekreacija
Kopališče v Kropi
Tudi v Kropi so konec prejšnjega meseca začeli letošnjo poletno sezono na tamkajšnjem kopališču. Cene
vstopnic ostajajo enake kot
lani: 2,50 evra za otroke,
stare od tri do sedem let,
3,50 evra za otroke, stare
od osem do 14 let, 4,50
evra za dijake, študente in
upokojence ter 5,50 evra za
odrasle bo treba odšteti za
dnevno vstopnico (cene
popoldanske vstopnice so
evro nižje). Otroci do tretjega leta starosti imajo
prost vstop.

kar nekaj drugih mest: Katarina Rogač v skoku v daljino,
Nika Humerca v suvanju
krogle, Tinkara Krnc v metu
vortexa in v skoku v višino.
Za piko na i je bila druga
tudi štafeta 4 x 200 m v postavi Neža Umek Varjačič,
Tinkara Krnc, Katarina
Rogač in Lina Jarkovič. Vse-

68
33
67
86
27
28
230
50

Pred turnirjem dvojic Master Radovljica, ki bo 3. avgusta v starem delu Radovljice, so prstometaši odigrali
dva turnirja dvojic. V Kropi
se je merilo 17 mešanih
dvojic. Najboljši so bili:
prva Brigita Kern in Ivan
Kern, druga Angelca Kranjc
in Božo Zupan, tretja Irena
Borovnica in Tone Borovnica. V Lescah se je ob krajevnem prazniku merilo šest
dvojic, ki so bile naključno
izžrebane. Medalje so prejeli: prva Dušan Erjavc in
Matjaž Koranter, druga Janko Mencinger in Jože Klobučar, tretja Milan Pogačnik in Marjan Trtnik.

1000 m je bil Jaka Pečnik
drugi, Ažbe Smolnikar pa
tretji v skoku v višino. Medaljo, srebrno, si je v teku 4 x
200 m pritekla štafeta Jaka
Štefelin, Ažbe Smolnikar,
Maks Jerala in Mark Bizjak.
Radovljiški pionirji U12 so
postali vseekipni prvaki Slovenije. Pri pionirkah U12

1. Z zemljišč s seznama:
KO
Parcela

Prstomet
Dva turnirja dvojic
v prstometu pred
turnirjem Master

Atleti so se pomerili tudi v hitri hoji.

246/214
246/340 del
1596/10
1596/11
1596/13
1596/14
999/8 del
1031/3 del

Glavna tekma atletskih veteranov je bilo odprto državno
prvenstvo v Domžalah. Do medalj sta prišli dve članici Atletskega kluba Radovljica. V kategoriji Ž40 je Lidija Pajk zmagala v teku na dvesto in štiristo metrov. V hoji na tri tisoč
metrov v kategoriji Ž45 je bila Mateja Pfajfar druga. Lidija je
uspeh iz Domžal ponovila na odprtem Državnem hrvaškem
prvenstvu, ki je bilo na Reki. Še enkrat je bila najhitrejša na
200 m in 400 m. Uspešna je bila še ena Radovljičanka, Mojca Breganski, ki je zmagala v suvanju krogle in v skoku v
daljino. Lidija in Mojca sta nastopili še na reprezentančnem
šesteroboju (Madžarska, Slovenija, Avstrija, Češka, Švica,
Hrvaška) v Zalaegerszegu na Madžarskem. Prvo mesto je
osvojila reprezentanca Avstrije. Slovenija je bila četrta. Lidija je tekla na sto in štiristo metrov ter v štafetah 4 x 100
metrov in 4 x 400 metrov. Mojca pa je nastopila v troskoku,
skoku v daljino in štafeti 4 x 400 metrov.

Po Memorialu Marjane
Lužar Kobelenski je Atletski
klub Radovljica organiziral
še eno atletsko prireditev.
Atletska zveza Slovenije jim
je zaupala organizacijo ekipnega prvenstva Slovenije
za kategorije U12 in U14.
Dvodnevno tekmovanje, ki
je potekalo v lepem vremenu, je domači klub dobro
organiziral. Radovljičani
niso bili samo dobri gostitelji. Dobro so se odrezali tudi
v atletskih bojih za medalje.
Pobližje si poglejmo njihove
uvrstitve po obeh kategorijah. V ekipi U12 je bil z dvema posamičnima zlatima
medaljama najuspešnejši
Mark Bizjak. Najhitrejši je
bil v teku na 60 m in na 200
m. Na najvišjo stopnico je
stopil še Maks Jerala, ki je
prvi pritekel skozi cilj v teku
na 600 m. V hitri hoji na

LANCOVO
LANCOVO
LANCOVO
LANCOVO
LANCOVO
LANCOVO
BREZJE
DOBRAVA
PRI KROPI

Atletika
Atletski veterani trikrat

Matjaž Klemenc

2164
2164
2164
2164
2164
2164
2159
2162

S tekmo v naselju Grobnik pri Reki so padalci odprli tekme
za svetovni pokal v skokih na cilj. Že na prvi tekmi je razveselila članica leške ekipe Maja Sajovic, ki si je s 13 kazenskimi
centimetri priskakala drugo mesto. Zmaga je pripadla Belorusinji Famini (–7 cm). Pri moških iz leške ekipe najvišje najdemo Romana Karuna na šestem mestu z –9 cm. Zmagal je
Belorus Fomin z –3 cm. Med ekipami zmaga za češko Duklo
(–55 cm). Ekipa Aeroservis Lesce (Karun, Grilc, Kofol, Primc,
Bečan) je bila deseta z –112 cm. Druga tekma za svetovni
pokal je po tradiciji v Lescah. Le te so se udeležili padalci iz
dvaindvajsetih držav. Vse tri dni je nagajal veter, tako, da je
bilo od predvidenih osmih serij izpeljanih le šest serij. Podobno kot na Hrvaškem je z drugim mestom med dekleti razveselila Maja Sajovic. Na koncu je imela deset kazenskih
centimetrov. Zmagala je Francozinja Ferrand s štirimi kazenskimi centimetri. Pri fantih je zmagal Čeh Gečnuk (–2 cm).
Med deseterico najdemo Romana Karuna na osmem mestu
s petimi kazenskimi centimetri. Ekipna zmaga je prav tako
šla na Češko ekipi Dukla (–26 cm). Ekipa Aeroservis Lesce je
bila v isti sestavi kot na Grobniku. Osvojili so šesto mesto
(–53 cm). Na tretji tekmi v Peitingu v Nemčiji je od prve ekipe Aeroservis Lesce nastopil le Matej Bečan. S 15 kazenskimi
centimetri je delil trinajsto mesto. S šestimi kazenskimi centimetri je zmaga pripadla Nemcu Wiesnerju.

Na ekipnem prvenstvu Slovenije v atletiki, ki ga je vzorno organiziral Atletski klub Radovljica, velja
poudariti ekipno prvo mesto radovljiških pionirjev in tretje mesto radovljiških pionirk.

se izbrišejo zaznambe grajenega javnega dobra.

Padalstvo
Dve drugi mesti Maje Sajovic

Dobro organizirano
državno prvenstvo

Deželne novice, petek, 26. julija 2019
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Rekordna udeležba na
radovljiškem mitingu
Matjaž Klemenc
V radovljiškem bazenu pod
Oblo gorico je potekal že 43.
Mednarodni plavalni miting
Telekom Slovenije 2019.
Najprej se posvetimo še tekmam v Kranju in v Kopru. V
zaprtem petdesetmetrskem
bazenu v Kranju je bilo
odprto državno prvenstvo,
kjer so se lovile zadnje norme za Svetovno prvenstvo,
ki se zaključuje v Južni Koreji.

Klinarjeva blizu norme
Dvakrat blizu norme je bila
najboljša radovljiška plavalka Anja Klinar. Na prvenstvu

je zmagala na 200 m delfin
in bila druga na 400 m prosto. Časa sta bila za malenkost preslaba za uvrstitev
med potnike v Južno Korejo.
V absolutni konkurenci sta
bila še dva radovljiška plavalca na stopničkah. Jan Toman
je bil tretji na 1500 m prosto.
Tretja je bila tudi Tjaša Pintar, ki trenutno plava in študira v Ameriki. Bronasta je
bila na 100 m prosto.

Tri zmage na obali
Na Obali je bil Pokal Kopra
2019. Za Plavalni klub
Gorenjska banka Radovljica
je tri zmage prispevala Anja
Klinar (200 m mešano, 50

"Šla bom na vse priprave, študij pa bom
postavila na stran. Počitka ne bo prav veliko, saj
priprave na novo sezono začnem 1. septembra."

m delfin, 200 m prosto).
Dvakrat je zmagala Tjaša
Pintar (100 m proso, 50 m
prsno) in bila druga na 200
m mešano in 200 m prosto.
Na najvišjo stopničko je stopila še Ema Pšeničnik, ki je
bila najhitrejša na 100 m
delfin. Omeniti velja še dvoje stopničk Mojce Marčun –
druga je bila na 50 m prosto
in tretja na 200 m prosto.
Najboljši rezultat je imela
Anja Klinar, drugega Tjaša
Pintar, četrtega pa Mojca
Marčun. Zanimivo, vse na
200 m prosto.

ljali za svetovno prvenstvo v
Južni Koreji. Na mitingu so
bili plavalci in plavalke iz 13
držav. Poleg slovenske zastave so ob bazenu plapolale
še zastave ZDA, Švice, Moldavije, Črne gore, Madžarske, Italije, Avstrije, Estonije, Češke, Bosne in Hercegovine, Romunije in Belgije. Domači plavalci so se na
dvodnevni prireditvi kar
nekajkrat povzpeli na zmagovalni oder v absolutni
konkurenci. Anja Klinar je
bila najhitrejša na 100 m
delfin, 200 m prosto, 200
m mešano in 200 m delfin.
Po dve drugi mesti sta priplavala Jan Toman (1500 m
prosto, 800 m prosto) in
Tjaša Pintar (100 m prsno,
100 m prosto). Žan Pogačar
je bil drugi na 50 m hrbtno
in tretji na 100 m hrbtno.
Na stopničke je še stopila
Manca Marčun na 200 m
mešano.

Brez vrhunskih plavalcev
Za konec se vrnimo k mednarodnemu plavalnemu
mitingu v Radovljici. Po številu plavalcev in plavalk je
bil letošnji miting s 370 udeleženci rekorden. Žal ni bilo
vrhunskih plavalcev, saj so
se ti v času mitinga priprav-

Foto: Gorazd Kavčič

Anja Klinar je dobro plavala na državnem prvenstvu v Kranju, a za las zgrešila normo za svetovno
prvenstvo v Južni Koreji.

Anja Klinar, najboljša plavalka radovljiškega mitinga

Drugo državno prvenstvo
"Na svetovno prvenstvo v
Južno Korejo se mi ni uspelo uvrstiti, zato se pripravljam še za drugo državno
prvenstvo. Drugo državno
prvenstvo po eni strani odobravam, po drugi ne. To
prvenstvo je namenjeno plavalcem in plavalkam, ki se
jim ni uspelo uvrstiti na
veliko tekmovanje.
Brez drugega državnega
prvenstva bi bila sezona za
te tekmovalce prekratka.
Niti nisem preveč razočarana, ker mi ni uspelo priplavati norme za Južno Korejo. Težje mi bi bilo v primeru, če bi vse moči vrgla
samo v trening. Letos sem

dosti časa namenila študiju, ki mi veliko pomeni.
Zelo se pozna, da se zadnji
dve leti nisem udeležila
višinskih priprav. Brez teh
priprav ne moreš doseči
dobrega rezultata. Vseeno
sem vesela, da sem za slovenske razmere še vedno
zraven. Drugo leto so olimpijske igre v Tokiu in sezona bo spet namenjena
samo treningu. Šla bom na
vse priprave, študij pa bom
postavila na stran. Počitka
ne bo prav veliko, saj priprave na novo sezono začnem 1. septembra," je povedala najboljša plavalka
radovljiškega mitinga Anja
Klinar.

Za kolesarske naslove po radovljiški občini
Zadnja nedelja v juniju je bila za radovljiško občino pravi kolesarski praznik. Najboljši kolesarji so se po cestah radovljiške občine borili za državne
naslove.
Matjaž Klemenc

Spodnji Otok, Mošnje, Globoko, Mišače, Zgornjo Dobravo, Kamno Gorico, Lancovo, malo krožišče Lesce
in zaključil na ciljno-startnem prostoru nasproti
športnega parka v Radovljici. Mlajši mladinci in starejše mladinke so prevozili tri
kroge, starejši mladinci in
članice pa štiri kroge Start
je bil ob 10. uri. Člani in

člani do 23 let so startali ob
14.30, krožno progo pa so
prevozili sedemkrat. Tako
dopoldne kot popoldne je
bilo ob celi trasi moč opaziti številne kolesarske navdušence. Še posebej je bilo
zapolnjeno okrog startno-ciljnega prostora. Državnega prvenstva so se udeležila tako rekoč vsa zveneča
slovenska kolesarska imena

(Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan
Tratnik, Grega Bole, Jani
Brajkovič …), pogrešali smo
le Simona Špilaka. Zmaga
pri članih je pripadla lanskemu drugemu z državnega prvenstva Domnu Novaku. Na stopničke sta stopila
še Gašper Katrašnik in
Marko Kump. Četrto mesto
sta si razdelila Primož

Roglič in lanski prvak Matej
Mohorič. Poglejmo si še
zmagovalce v ostalih kategorijah. Mlajši mladinci:
Jaka Špoljar, starejše mladinke: Lara Maretič, starejši
mladinci: Boštjan Murn,
članice: Eugenia Bujak,
mlajši člani: Tadej Pogačar.
Najboljšim je nagrade
podelil radovljiški župan
Ciril Globočnik.

Foto: Gorazd Kavčič

Ko so na leškem letališču
padalci zaključevali skoke
na cilj za svetovni pokal, so
le nekaj kilometrov južneje
kolesarji začeli bitko za najboljše v državi. Tekma za
državne naslove je vsekakor
največji kolesarski dogodek
v naši občini. Organizacija
celodnevne prireditve je

pripadla Kolesarskemu klubu Bled in Kolesarskemu
klubu Gorje skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije in
pod pokroviteljstvom občin
Radovljica, Bled in Gorje.
Kolesarski krog, dolg 21,4
kilometra, se je začel na
Gorenjski cesti nasproti
Športnega parka Radovljica,
nadaljeval po Kranjski cesti,
skozi Novo vas, Zapuže,

Tekma za državne naslove je vsekakor največji kolesarski dogodek v naši občini.

Dirko so si ogledali tudi Klemen Dolenc ter Petra in Iztok Čop. /Foto: Gorazd Kavčič
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Sledenje pouku in redno delo
sta ključ do uspeha
Po junijskem sprejemu, na katerega je najboljše devetošolce povabil župan, smo nekatere od njih – Galino Nedeljkovič, Uršo Mohorič, Mijo Pogačnik,
Roka Sušnika, Špelo Mertelj, Živo Jovanovič, Nejca Prešerna in Nives Košnjek – povprašali po receptu za uspešno delo, hobijih, počitniških načrtih in
pričakovanjih za prihodnost.
Marjana Ahačič
Čemu pripisujete svoj uspeh
v osnovni šoli?
Galina: "Glede na to, da sem
imela veliko plesnih obveznosti, bi rekla, da je dobra organizacija na prvem mestu. Ker
sem bila v popoldanskem
času zasedena s treningi, sem
bila na nek način prisiljena
slediti pouku in se že v šoli
čim več naučiti. Poleg tega pa
imam dober spomin in si lahko zapomnim snov, predvsem tisto, ki me zanima."
Urša: "Po pravici povedano še
sama ne vem, kako da sem
bila odlična vsa ta leta, saj pri
pouku nisem veliko sledila
(razen tistih tem, ki so me
zanimale). Sproti se nisem
učila nikoli, ampak sem imela lepo urejene zvezke, zato
sem se lažje in hitreje naučila
snov kakšen dan pred ocenjevanjem. Mislim, da imam
mogoče bistro glavo, saj dobre ocene ne padejo kar iz zraka."
Mija: "Vsakega po malo, je pa
res, da sem šolo vedno postavljala na prvo mesto. Sem
tudi zelo organiziran človek:
redno sem delala domače
naloge in se vedno dovolj zgodaj začela učiti za preverjanja.
Večinoma sem se učila po
izpiskih, s katerimi sem povzela snov po učbeniku. Nekaj
je pomagalo tudi to, da sem,
če česa nisem razumela, vedno lahko vprašala starše, ki so
mi znali pomagati."
Rok: "Sledenje pouku je po
mojem mnenju najpomembnejše od naštetega. Menim,
da se pri pouku lahko naučiš
skoraj vso snov – za doma
tako ostane samo še ponavljanje in utrjevanje. Rad bi še
poudaril, da ni pomembno,
koliko časa preživiš pred knjigami, temveč koliko snovi ti
dejansko ostane v glavi. Moto
pri učenju je zame vedno
'study smarter, not harder',
torej uči se pametno in ne na
pamet."
Špela: "Za šolo sem vedno
delala sproti, se učila in delala
naloge. Pri pouku sem sledila
in imam tudi bistro glavo."
Živa: "Mislim, da vsega po
malo. Pri pouku sem najlažje
sledila, če smo se pogovarjali
o meni zanimivih temah.
Seveda pa mi je pomagala
tudi glava, s katero sem logično povezovala snov iz prejšnjih razredov s trenutno
temo, ki smo jo obravnavali.
Najbolj pa mi je pomagala
vztrajnost, zaradi katere
nisem bila takoj zadovoljna.
Želela sem imeti dober občutek, da sem se dobro in stoodstotno naučila, da sem bila

lahko pred ocenjevanjem
manj nervozna."
Nejc: "Za odličen uspeh v
osnovni šoli je bilo potrebnih
več stvari. Seveda so med
temi tudi sodelovanje pri
pouku, redno delo doma in
tudi bistra glava. Zelo pa mi
je pomagal dober spomin,
zato mi ni bilo všeč, kadar
sem bil bolan in nisem slišal
učiteljeve razlage. Od nje sem
namreč odnesel največ. Prav
tako sta mi pomagala tudi
starša, saj sta me redno podpirala, ko se mi je bilo težko
usesti za mizo in prebirati
šolske zapiske."
Nives: "Mislim, da kar kombinacija vsega naštetega. Že s
sodelovanjem pri pouku sem
si precej olajšala učenje
doma. Če mi kaj ni bilo jasno,
sem vprašala učitelje med uro
ali takoj po njej, pri predmetih, ki niso moja najmočnejša
področja, sem po potrebi obiskovala tudi dopolnilni pouk,
zlasti pred ocenjevanji. Če je
bila nuja, sem se imela možnost obrniti tudi na starše, a
vedno so zahtevali, da stvari
naredim sama. V koledar
sem si beležila datume ocenjevanj, tako sem si lažje razporedila učenje. Ustna ocenjevanja sem vedno opravljala
na začetku polletja, ko je bilo
snovi še relativno malo, in se
tam, kjer je bilo možno, prostovoljno javljala. Zelo
pomembno je bilo, da sem se
dobro organizirala, zlasti
takrat, ko je bilo ob pouku
veliko tekmovanj, nastopov,
izvenšolskih dejavnosti."
Kateri je bil vaš najljubši predmet?
Galina: "Najljubšega predmeta sicer nisem imela, ampak
sem pa bolj za družboslovne
predmete kot naravoslovne."
Urša: "Moj najljubši predmet
je biologija, saj me zanimajo
živali in narava. Pa tudi zdi se
mi, da bi se morali ljudje bolj
zanimati za naravo in Zemljo, saj bo zaradi onesnaževanja kmalu vsega konec."
Mija: "Športna vzgoja, najbrž
zaradi učiteljice Darje Pagon,
ki ure naredila sproščene in
zabavne, kljub temu, da smo
vedno resno telovadili. Všeč
mi je bila tudi biologija. Ne
vem točno, zakaj; teme, povezane z naravo in živim svetom, me pač zanimajo."
Rok: "Prvo mesto si delita
angleščina in kemija. Angleščino obožujem že od mladih
nog. Všeč mi je raznolikost in
pestrost izrazoslovja, ki ga
jezik ponuja, hkrati pa mi
obvladanje jezika omogoča
kvalitetno sporazumevanje
na mednarodni ravni. S

Galina Nedeljkovič, OŠ F. S. Finžgarja Lesce / Foto: Gorazd Kavčič

Mija Pogačnik, OŠ A. T. Linharta Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Mohorič, OŠ Staneta Žagarja Lipnica / Foto: Gorazd Kavčič

Rok Sušnik, OŠ F. S. Finžgarja Lesce / Foto: Gorazd Kavčič

kemijo oz. naravoslovjem na
splošno je mogoče najti razloge in vzroke za različne naravne pojave ter podrobne opise
snovi, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju.
Veja kemije, ki me najbolj
zanima, pa je biokemija."
Špela: "Moj najljubši predmet je angleščina. Če jo
obvladaš, se lahko, ko greš
kam v tujino, pogovarjaš v
angleščini."
Živa: "Športna vzgoja, saj je
bil tam pouk najbolj sproščen. Tam smo se vedno
zabavali, saj nam ni bilo treba sedeti in poslušati učitelja, ampak smo se lahko
sprostili in razgibali. Najboljši del pa je bil, ko smo bili
poleg zabave tudi športno
aktivni, kar je zelo pomembno za naše zdravje. Naučili
smo se zmagati in tudi izgubiti, naučili smo se tudi
sodelovanja v ekipi in kako
zelo pomembna je komunikacija, zato športna vzgoja
ni nič manj pomemben predmet od drugih."
Nejc: "Všeč mi je bilo več
predmetov, težko se odločim,
kateri najbolj. Med temi predmeti je zagotovo zgodovina.
Seveda je to, kateri predmet ti
je všeč, odvisno od tvojega
zanimanja, ki pa ga lahko
vzbudi tudi učitelj z zanimivo
predstavitvijo učne snovi in
načinom poučevanja."

bilo težko vstati, saj sem v šoli
imela dobre prijatelje."
Mija: "Tako kot večina mojih
vrstnikov bi ukinila ocene pri
športni vzgoji in likovnem
pouku, saj se nekaterih stvari,
ki jih obravnavamo pri teh
dveh predmetih, enostavno
ne da naučiti, pa če se še tako
trudiš. Podobno je pri glasbi,
kjer bi si želela, da bi namesto
učenja življenjepisov skladateljev več peli in igrali na
inštrumente; v šoli jih je bilo
na voljo kar nekaj, a jih pri
pouku glasbe nikoli nismo
uporabljali."
Rok: "Želel bi si, da bi bila pri
določenih predmetih možnost izbire pouka na višji ravni za boljše učence oz. tiste, ki
jih predmet bolj zanima, ter
da bi v šoli pridobili več praktičnega znanja (s poskusi,
raziskovalnimi nalogami
ipd.)."
Špela: "V osnovni šoli ne bi
spremenila ničesar, ker mi je
bilo zelo dobro. Sem zadovoljna in vesela."
Živa: "V moji osnovni šoli v
Lipnici in še pred tem v podružnici na Ovsišah ne bi kaj
dosti spremenila, saj mi je
zelo všeč, ker sta dokaj majhni šoli in je zato čutiti veliko
domačnosti, saj se vsi dobro
poznamo. Zelo so mi bili všeč
učitelji, saj so nam želeli karseda pomagati za čim boljše
ocene in so nas vedno spod-

Nives: " Definitivno zgodovina. K moji ljubezni do
zgodovine sta pripomogla
tudi starša; mami je profesorica zgodovine in geografije, oči pa je pred študijem
elektrotehnike sanjal o študiju arheologije. Ta predmet
nisem nikoli občutila kot
'piflarski' – letnic se mi
nikoli ni bilo težko zapomniti, zgodovino sem jemala
kot neko zgodbo, ki so jo ljudje pisali že od prazgodovine naprej in ki se na žalost
prepogosto ponavlja. Sicer
pa imam rada slovenščino
in tuje jezike."
Kaj bi v osnovni šoli spremenili, če bi lahko?
Galina: "Glede na to, da sem
bila v zelo raznolikem in živahnem razredu, bi na prvo
mesto postavila spremembo
odnosa med učiteljem in
učenci. Menim namreč, da bi
določeni učitelji morali spremeniti odnose oziroma pristop do učencev. Po mojem
mnenju prihajajo generacije,
pri katerih 'old school' vzgoja
ne deluje več (gradnja avtoritete s strogostjo; naučiti bi se
morali bolj prisluhniti učencem in jim dati več svobode
pri soodločanju ...)."
Urša: "V moji osnovni šoli v
Lipnici ne bi spremenila ničesar, saj sem se teh devet let
imela super in zjutraj mi ni

bujali in razumeli, ko nam je
šlo kaj narobe. Seveda pa je
bilo lažje hoditi v šolo zaradi
dobrih prijateljev in sošolcev,
s katerimi sem preživela najlepših devet let."
Nejc: "Če bi imel možnost, bi
spremenil urnik oz bi drugače
razporedil število ur določenih
predmetov. Na mojem urniku
bi imeli več ur športa. Gibanje
je pomembno za učenje. Verjetno bi si večina učencev rada
po dolgotrajnem sedenju v
učilnici pretegnila noge in se
malo sprostila."
Nives: "Pri predmetih, povezanih z nadarjenostjo (npr.
šport, likovna vzgoja), bi uvedla opisno ocenjevanje. Pri
teh bi se zlasti moral upoštevati trud, odnos do predmeta
in napredek skozi leto. Želela
bi si tudi, da bi bili učitelji
dosledni pri izvajanju discipline in vzgojnih ukrepov
med poukom ter da bi bolje
motivirali učence, ki pogosto
motijo pouk. Marsikje učitelji
zaradi obsežne snovi in pogostega ocenjevanja nimajo
dovolj časa za ponavljanje in
utrjevanje snovi ter popestritev pouka z zanimivimi in s
sodobnimi načini."
Kako preživljate prosti čas?
Galina: "Plešem, igram v gledališču, se učim, berem."
Urša: "Svoj prosti čas sem
preživljala s prijatelji, veliko
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Špela Mertelj, OŠ Antona Janše Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Živa Jovanović, OŠ Staneta Žagarja Lipnica / Foto: Gorazd Kavčič

Nejc Prešern, OŠ A. T. Linharta Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Nives Košnjek, OŠ A. T. Linharta Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
časa sem preživela v naravi,
saj imam dva psa, ki potrebujeta sprehode. Pa tudi s športom ukvarjala sem se."
Mija: "Zelo veliko časa sem
preživela v glasbeni šoli, kjer
se učim violino in sodelujem
v godalnem orkestru in
ansamblu. Rada se tudi v prostem času ukvarjam s športom, sicer pa berem, gledam
filme in se družim s prijatelji.
Z družino tudi precej potujemo po svetu, kar mi je v veliko veselje."
Rok: "Poslušam glasbo, gledam filme, berem angleške
knjige in znanstvene članke,
hodim v hribe, kuham in
igram računalniške igrice."
Špela: "Prosti čas preživljam
lepo – včasih gremo z družino na dopust v kakšno drugo

državo. Ali pa se kaj dobim s
prijateljicami."
Živa: "Hodim na treninge
plezanja. Pri plezanju se zelo
zabavam, se sprostim in
pozabim na vse, kar me skrbi
v zvezi s šolo ali čemerkoli
drugim. Plezanje mi je všeč,
saj si lahko vedno zastaviš
nove cilje, in ko jih dosežeš, je
to eden najlepših občutkov.
Seveda pa poleg šole in treningov ogromno časa preživim s svojimi prijatelji in družino."
Nejc: "Ko naredim vse obveznosti, si vzamem čas zase.
Največkrat se družim s prijatelji ali pa igram električno
kitaro. Včasih se usedem tudi
za klavir in za računalnik.
Večkrat grem na Sv. Peter,
peš ali s kolesom."

Kako preživljate počitnice?
Galina: "Med tednom bom
delala v Mömaxu, ob koncih
tedna pa se bom družila s
prijatelji in starši."
Urša: "Počitnice bom preživela v družbi prijateljev, s
katerimi gremo skoraj vsak
dan na bazen v Kropi. Tako
kot tudi vsako leto bom
odšla na morje in hodila v
hribe."
Mija: "Ker sem šolsko leto
zaključila tudi z violinskim
recitalom, sem zdaj zares
zelo utrujena, tako da o kakšnih posebnih počitniških
aktivnostih še ne morem
razmišljati. Vsekakor bomo
z družino za začetek odšli
na Bol, kjer vsako leto uživam v surfanju. Kako bo
naprej, bomo pa še videli ...
Kakšnih posebnih načrtov za
zdaj nimam."
Rok: "Med počitnicami bom
s starši odšel na kak izlet,
pomagal pri gospodinjskih
opravilih, preizkusil kak nov
kuharski recept in prebral
zalogo angleških knjig, ki
me že celo leto čakajo na
knjižni polici, v juliju pa
bova z mami šla na koncert
izvajalke Pink."
Špela: "Moje počitnice bodo
zelo radovedne – to pomeni,
da me skoraj nič ne bo
doma."
Živa: "Glavni del počitnic je
seveda teden dni na morju z
družino, kjer se bomo sprostili, odpočili in predvsem
zabavali. Vse ostale dneve
pa bomo s prijatelji skupaj
hodili na bazen v Kropi,
zabavali pa se bomo tudi v
reki Savi. Med počitnicami
želim ostati športno aktivna.
Šla bom na čim več treningov plezanja, želim pa tudi
pogosteje hoditi v hribe."
Nejc: "Nekaj časa bom preživel na skavtskem taboru, ki se
ga že zelo veselim, pomagal
bom tudi na oratoriju. Če
bodo lepi sončni dnevi, se
bom hodil kopat na bazen ter
na Bled ali v Bohinj. Z družino bomo odšli na Karpathos.
Na JZ delu otoka ves čas piha
in pogoji so odlični za deskanje na valovih. Lani sem se
začel učiti, letos nadaljujem s
šolo deskanja. Ta šport me je
navdušil."
Nives: "Predvsem v družbi
prijateljev in družine. Seveda
bom prebrala tudi kakšno
knjigo, tudi serije ali filmi mi
ne bodo ušli. Zelo se veselim
tudi potovanja v baltske države julija z mami. Avgusta pa
gremo vsi skupaj na morje v
Dalmacijo. Spet se bom poskusila ukvarjati z jahanjem
konj. Obiskala bom tudi kakšen kulturni dogodek na prostem."
V katero srednjo šolo ste se
vpisali?

Galina: "Vpisala sem se na
SVŠGUGL na umetniško
gimnazijo: smer gledališče in
film. Sicer sem bila že od
začetka prepričana, da se
bom vpisala na plesno smer,
saj že od tretjega leta plešem,
a sem se 14 dni pred vpisom
odločila, da se bom vpisala na
igralsko smer, saj ne prenesem, da me med plesom ocenjujejo, ker je ples moja strast
in ne izobrazba in na igralski
smeri sem se bolje počutila,
saj se mi zdi, da se na igralski
smeri naučiš veliko več stvari
za naprej za življenje.
Urša: "Vpisala sem se na
gimnazijo v Biotehničnem
centru Naklo, saj je na tej
gimnaziji malo več poudarka
na biologiji, ki me zanima.
Šole se veselim tudi zato, ker
bi rada malo spremembe in
spoznala nove prijatelje."
Mija: "Izbrala sem si biotehnično gimnazijo v Naklem,
kamor je hodil že moj brat.
Vem, da imajo odlične profesorje, ki dijakom omogočijo,
da res izkoristijo vse svoje
potenciale. Poleg tega sta
moji najbolj močni področji
matematika in naravoslovje,
zaradi česar je biotehnična
gimnazija nekako logična
izbira. Všeč mi je tudi to, da
mi tisti, ki že hodijo tja, povedo, da na šoli vlada zelo pozitivno vzdušje, kar je po
mojem mnenju pomembno
za dobro in uspešno delo dijakov. Nove šole se že zelo veselim."
Rok: "Na Gimnazijo Vič, ker
nudi pestro izbiro dodatnih
dejavnosti, je naravoslovno
usmerjena ter omogoča raziskovalno dejavnost in sodelovanje z različnimi zunanjimi
ustanovami. Srednje šole,
novega okolja in izkušenj se
zelo veselim."
Špela: "V srednjo šolo sem se
vpisala v Biotehniški center
Naklo, program pomočnik v
biotehniki in oskrbi."
Živa: "Vpisala sem se na
Gimnazijo Kranj. Za to šolo
sem se odločila, ker mislim,
da je odlična podlaga za
nadaljnje šolanje. Vem, da bo
potrebnega veliko dela, da
bom zadovoljna s svojim
učnim uspehom, ampak sem
na to pripravljena in si želim
samo to, da se glede tega ne

bi preveč obremenjevala.
Vem, da bom septembra zelo
nervozna, ampak vem, da se
bom šole navadila in se že
veselim, da bom malo zamenjala okolje in spoznala nove
prijatelje."
Nejc: "Na Škofijsko klasično
gimnazijo v Ljubljani. O tej
šoli sem slišal, da je zahtevna
in dobra, pa tudi zdi se mi, da
so tam dijaki, ki so mi nekako
podobni. Imajo podoben
pogled na svet. Na tej gimnaziji imajo tudi glasbeno šolo,
kjer sem naredil sprejemne
izpite in učenje orgel bom
lahko nadaljeval kar tam. Vpisal sem se v dijaški dom gimnazije. Upam, da bom lahko
nesel s seboj električno kitaro. Zame se začenja res novo
obdobje, domov bom prihajal
le ob koncu tedna."
Nives: "V klasični oddelek
Gimnazije Škofja Loka.
Ampak odločitev je bila kar
zapletena. Odločala sem se
med petimi šolami. Poleg
izbrane tudi med Gimnazijo
Kranj, Škofijsko klasično
gimnazijo Šentvid, Gimnazijo Jesenice in Gimnazijo
Franceta Prešerna Kranj.
Odločila sem se tik pred zdajci. Klasični oddelek sem
izbrala, saj bi se rada učila
latinščine in dobila široko
znanje tako na področju
humanistike kot naravoslovja. Najpomembneje pa je, da
je šola znana po dobrih odnosih med dijaki ter med dijaki
in profesorji, po individualnem pristopu in prostovoljstvu. Za dijake iz radovljiške
občine je pomembno tudi, da
imamo zjutraj in po pouku
direktno avtobusno linijo do
Škofje Loke in nazaj."
Kje se vidite čez deset let?
Galina: "V Ameriki v filmski
industriji, v kombinaciji igralka-režiserka."
Urša: "Naredila bi kakšno
dobro fakulteto biologije,
veterine ali pa medicine in
dobila službo, ki me veseli.
Rada bi pa tudi potovala po
svetu."
Mija: "Ta trenutek si sploh ne
predstavljam, kakšno bo
moje življenje čez deset let.
Verjetno bom zaključevala
univerzitetni študij in se odločala, ali naj še nadaljujem štu-

dij ali začnem delati. Toliko
različnih stvari me zanima,
da niti tega ne vem, katero
področje študija si bom izbrala. Želim si, da bi študirala in
nato delala na tistem področju, ki me bo zares najbolj
zanimalo."
Rok: "Čez deset let upam, da
bom lahko postal raziskovalec na področju biokemije in
pomagal pri razvoju tega področja v Sloveniji."
Špela: "V nekem poklicu, v
katerem bom uživala."
Živa: "Čez deset let se vidim v
neki službi, ki jo z veseljem
opravljam. Moja sanjska služba je povezana z otroki in na
splošno z ljudmi. Rada bi
postala fizioterapevtka ali
kineziologinja, da bi lahko po
svojih najboljših močeh
pomagala ljudem, da bi še
naprej živeli svoje življenje,
kot so ga pred katerokoli poškodbo, in bili srečni. Zelo
rada pa bi postala tudi vzgojiteljica, ker imam zelo rada
otroke, saj me osrečujejo s
svojim veseljem in s svojo
iskrenostjo. Pa bomo videli,
za kateri poklic se bom odločila in kako bom takrat razmišljala o teh stvareh."
Nejc: "Želim si, da bi zaključil
izbrani študij (mogoče pravo,
zgodovino ali arheologijo).
Želim si, da bi bil srečen in
do bi bil z ljudmi, ki jih imam
rad. Zapomnil sem si misel,
ki mi je všeč: 'Skrivnost sreče
je v tem, da si zadovoljen s
tem, kar imaš.' To si želim."
Nives: "Za gimnazijo sem se
odločila tudi zato, ker so mi
tako omogočena še tri leta do
odločitve za poklic. Splošna
matura je tudi dobra priprava
za študij katerekoli smeri.
Trenutno me zelo zanimajo
anatomija človeka in genetika
ter nalezljive bolezni, zato
razmišljam tudi o študiju
medicine, kjer bom verjetno
imela veliko možnosti za
zaposlitev, mika me tudi pravo. Ker je v naši regiji zelo
razvit turizem, bi tako lahko
izkoristila svojo ljubezen do
tujih jezikov, zgodovine, geografije in kulture. Upam, da
bom čez deset let že na svojem, z redno zaposlitvijo in da
bom imela med študijem
možnost kakšen semester
preživeti na tuji univerzi."

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik

Nives: "Izkoristim ga za
počitek od vseh obveznosti,
rada pogledam kakšno serijo ali dokumentarec, preberem knjigo ali pa se dobim s
prijatelji in sorodniki. Zelo
rada poslušam rok glasbo.
Šolo poskušam odmisliti. Z
družino obiščem tudi veliko
kulturnih dogodkov. Ob
koncu tedna in počitnicami
pa si privoščim veliko spanca. Nikoli mi ga ni dovolj."
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Zanimivosti

Ideja za malce
drugačen dopust

Peš do vseh enot
radovljiškega vrtca
Ines Košec

Spomladi je v knjižnici A. T. Linharta Evita Mici Jenko predstavila življenje v eni od največjih ekovasi
v Evropi. Evita je lani kot prostovoljka programa Evropska prostovoljska služba (European voluntary
service) osem mesecev živela v nemški eko vasi Sieben Linden.
Biba Jamnik Vidic
Na posestvu, velikem sto
hektarov, več kot polovico
površine predstavlja gozd.
Tam stoji 12 večstanovanjskih hiš iz slame, gline in
lesa. Prostovoljci in obiskovalci, tudi nekaj vaščanov, pa
živi v lesenih bivalnih prikolicah. V vasi živi sto odraslih
in štirideset otrok. Najstarejši je star okoli osemdeset let,
najmlajši manj kot leto. Več
kot polovica jih hodi v službo
zunaj vasi, drugi so zaposleni v enem od podjetij v vasi
ali pa delajo in ustvarjajo
doma. Mlajši otroci obiskujejo gozdni vrtec, starejši
hodijo v šolo zunaj vasi.
"Življenja v eko vasi niti slučajno ne moremo primerjati
s spalnimi naselji, kjer ni
nikomur mar za družbo in
okolje ter v katerih ni nobene prave energije. Ljudje v
tej vasi, ki je zelo živa in v
kateri se veliko dogaja, zares
živijo in delajo, ne le spijo,"
pove Evita.
Vsi odrasli prebivalci plačajo
okoli 130 evrov na mesec za
vodo, elektriko, drva in uporabo skupnih prostorov. V
skupnih prostorih je tudi javna kuhinja, v kateri za osem
evrov na dan prebivalci dobijo tri obroke. V to ceno je vračunana tudi hrana iz skupne
shrambe, ki jo lahko odnesejo v svoja stanovanja: ekološko sadje in zelenjava, siri,

Življenja v eko vasi niti slučajno ne moremo primerjati s spalnimi naselji, kjer ni nikomur mar
za družbo in okolje ter v katerih ni nobene prave energije, opisuje Evita Mici Jenko.
marmelade, kompoti, mleko
in mlečni izdelki, jajca, različne vrste moke, riž, testenine, stročnice, oreščki, kava,
čaj, začimbe. V shrambi je
praviloma, izjema sta le kava
in čaj, samo hrana, ki je pridelana v Evropi. Vse, česar v
shrambi ni, imajo v vaški
trgovini. V njej prodajajo
tudi pivo in vino. Vsi izdelki
imajo seveda ekološki certifikat.
V vasi je prepovedana vožnja z avtomobil, zanje je
urejeno parkirišče na začetku vasi. Avtomobile imajo le
tisti, ki jih zares potrebujejo,
drugi jih lahko najamejo za
določeno plačilo (souporaba

avtomobila). Večino elektrike in energije za segrevanje
vode pridobivajo iz sončne
energije. Ogrevajo se zgolj z
lesom, ki ga dobijo iz svojega gozda. Ker v vasi nočejo
imeti sevanja, morajo biti
mobilni telefoni nastavljeni
na letalski način.
Ker je zanimanja za življenje v eko vasi precej, so se
vaščani odločili, da ljudem
omogočijo organizirane obiske. "Najbolj obiskan je
devetdnevni poletni kamp,
ki ga organizirajo konec julija. Takrat jih obišče okoli
250 ljudi, ki kampirajo na
posestvu, lahko pa prespijo
tudi v sobah za goste. Vse

dni se veliko dogaja, organizirajo razne delavnice, predavanja, pripravijo zelo pester program za odrasle, mladino in otroke. Sama bi ljudem, ki jih zanima življenje
v eko vasi, priporočila, naj
obiščejo program, ki ga imenujejo delovni teden in se ga
lahko udeleži največ deset
ljudi. Začne se vsako nedeljo zvečer in traja do petka
popoldne. Cena programa,
če bivaš v šotoru, je samo
petdeset evrov za vseh šest
dni. Cena je tako nizka zato,
ker moraš šest ur na dan, tri
ure dopoldne in tri popoldne, oddelati na vrtu ali v
gozdu."

Udeleženke pohoda ob svetovnem dnevu gibanja
kuharsko delavnico v kuhinji vrtca na Posavcu.
Svetovni dan gibanja je bil
10. maja, pohod pa je bil v
soboto, dan za tem. Udeležilo se ga je 16 zaposlenih,
kuharske delavnice pa štiri
zaposlene, dve pa sta bili v
pripravljenosti, če bi pohodnice potrebovale prvo
pomoč. Pot so začele pred
enoto Lesce, nadaljevale do
enote Radovljica, nato so jo
ubrale čez Fuksovo brv do
enote Kamna Gorica, kjer
jih je vodja tamkajšnje enote
vrtca Nataša Pogačnik pričakala s čajem in piškoti. Pot
so nadaljevale do Krope,
kjer so jih pričakali dve
zaposleni in otroci iz vrtca s

se jim je nabralo dobrih trideset kilometrov poti.
Vzgojiteljica Nina Turk iz
radovljiške enote je zdelala
unikatno pohodniško knjižico, kamor so pohodnice pri
vsaki enoti odtisnile štampiljke, ki so jih izdelali v posamezni enoti in so predstavljale vrtec oziroma okolico.
Idejo za kuharsko delavnico
je dala ravnateljica Marja
Čad, za organizacijo pohoda
je poskrbela svetovalna delavka Cirila Kuraš, vodja tima
za promocijo zdravja v vrtcu. Za organizacijo in izvedbo kuharske delavnice pa je
bila zadolžena Greta
Zupanc, vodja kuhinje v
enoti Posavec.

Uspešni na poklicni maturi

KOLEOS

Prvi petek v juliju so tudi v avli Ekonomske gimnazije in
srednje šole Radovljica razglasili rezultate letošnje poklicne
mature v spomladanskem roku. Maturo je opravljalo 62
rednih dijakov, uspešnih je bilo 58, kar je 93,6 odstotka. Štirje dijaki so postali zlati maturantje, in sicer so vsi dosegli 22
točk od možnih 23. Iz programa medijski tehnik so to Katja
Langerholc, Lea Pozvek in Grega Slivnik, iz programa ekonomski tehnik pa Katja Bukovnik.

SUV Renault
Prihranek do

Zdravje je osnova za dobro
in uspešno življenje in delo
– tako za posameznika kot
za organizacijo. Zdrav in
zadovoljen človek se lažje
spopada z obremenitvami,
ki jih prinaša življenje, tako
doma kot v službi. Tega se
dobro zaveda vodstvo Vrtca
Radovljica, ki stremi k boljšemu počutju in zdravju
zaposlenih, zato so v okviru
promocije zdravja na delovnem mestu organizirali
pohod, ki so ga združili s

slovenskimi zastavicami in
čokoladnimi dobrotami, od
tam pa jih je pot skozi gozd
vodila do enote Posavec,
kjer jih je že čakalo okusno
kosilo, ki so ga pripravile
udeleženke kuharske delavnice. Jedi so bile pripravljene po domače – tako kot so
kuhale naše babice. Naslednja postaja je bila enota Brezje.
Od tu dalje jih je čakal najzahtevnejši del pohoda – do
enote Begunje in od tam
dalje proti cilju, ki se je že
kazal v daljavi. Pod podplati

4.900 €

+

*

5 let podaljšanega jamstva

**

*V prihranek je vključen redni popust višini 2.900 € ter popust ob menjavi staro za novo v višini 1.000 €. V primeru nakupa avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 1.000 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Poraba pri mešanem ciklu 8,2–8,4 l/100 km. Emisije CO2 163–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373–0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012–0,00017 g/km.
Število delcev (x1011): 3,14–4,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Jesenice,
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IMEFinžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Naslov trgovca v eni vrstici

renault.si

Letošnji zlati maturanti Ekonomske gimnazije in srednje
šole Radovljica
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Kultura
Jubilej zbora Lipnica
Pevski zbor Lipnica, ki združuje pevke in pevce
iz različnih krajev v Lipniški dolini in tudi od
drugod, letos praznuje petnajst let delovanja.

Začenja se letošnji
Festival Radovljica
Čez štirinajst dni se bo v Baročni dvorani Radovljiške graščine začel letošnji, že sedemintrideseti
Festival Radovljica. Na desetih koncertnih večerih bodo nastopili umetniki iz kar sedemnajstih držav,
med katerimi so svetovno znani ansambli in solisti.
Marjana Ahačič

Zbor je obletnico obeležil na letnem koncertu, ki so ga v
začetku junija pripravili v dvorani Doma krajanov v Kamni
Gorici.

Kaja Beton
Zbor je svojo pot začel kot
dekliški pevski zbor pod
vodstvom Slavka Mežka na
lipniški osnovni šoli. Že
prvo leto so nastopili na
občinski reviji pevskih zborov, naslednje leto pa so se
jim pridružili tudi fantje.
Kasneje je zbor prevzela
Nina Bogataj, nato so prepevali pod vodstvom Metke
Soklič, zdaj pa že četrto
sezono zbor vodi Andrej
Zupan. V letih delovanja se
je zamenjalo kar precej pevskih obrazov, pa vendar
nekateri zboru ostajajo zvesti že več kot deset let, ena
članica pa prepeva od samega začetka.
Med gostovanji in koncerti,
ki se jih je v 15 letih nabralo
ogromno, so še posebno
ponosni na dva. Prvi je sodelovanje na mednarodnem
pevskem tekmovanju leta
2017 v Karlovcu, od koder so
se vrnili s srebrnim priznanjem, lani pa so se z mednarodnega tekmovanja Zlata
lipa v Tuhlju na Hrvaškem
vrnili z bronasto plaketo.
Veseli so podpore Krajevne
skupnosti Kamna Gorica in
Kulturno-turističnega društva Kamna Gorica, pod okri-

ljem katerega delujejo. Krajani jim z veseljem prisluhnejo na prireditvah v vasi in
vedno zapojejo kaj novega.
Z veseljem se odzovejo vabilom za nastopanje doma in
drugod po Sloveniji in
zamejstvu. Na koncerte po
Sloveniji povabijo kamnogoriške pritrkovalce. Ti popestrijo predvsem dogodke, na
katerih želijo še posebej
predstaviti kraj, od koder
prihajajo.
V zboru je trenutno dvajset
pevcev in pevk, pravijo, da z
veseljem medse sprejmejo
nove. Obletnice so se spomnili na letnem koncertu, ki
je bil 7. junija v dvorani
Doma krajanov v Kamni
Gorici. Člani, ki v ljubiteljskem zborovskem petju
vztrajajo najdlje, so ob tem
prejeli bronaste, srebrne in
zlate Gallusove značke za
ljubiteljsko delo v zborovski
kulturi, ki jih podeljuje Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti. Gostje na koncertu so bili pevci Gorenjskega okteta ter Slavko
Bohinc, ki je v kratki predstavi prikazal delo in življenje tržiškega šuštarja pred
stotimi leti, prireditev pa je
odprl mladi domačin Matevž
Kavčič s točko žongliranja.

V soboto, 10. avgusta, se bo
s koncertom, na katerem bo
mednarodna zasedba glasbenikov – med njimi tudi
Domen Marinčič, umetniški vodja festivala – izvajala
koncerte Antonia Vivaldija
in njegovih sodobnikov,
začel letošnji letošnji 37.
Festival Radovljica 2019.
Festival je predvsem znan
po poudarku na starejši
glasbi, a že vrsto let vključuje v svoje sporede tudi redko
izvajano glasbo 19. in 20.
stoletja, pogosto na ustreznih zgodovinskih glasbilih.
Na festivalu se bo med 10.
in 25. avgustom zvrstilo
deset koncertov. Na njih bo
nastopilo 49 umetnikov iz
17 držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Finske, Francije,
Italije, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Romunije, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Velike
Britanije. Med njimi so svetovno znani ansambli in
solisti, tudi ruski violončelist Aleksander Rudin, francoski čembalist Pierre Hantaï, švedski solist na kljunasti flavti Dan Laurin in švicarski mojster improvizacije Rudolf Lutz. Repertoar
bo segal od bizantinskega
korala do Johanna Sebastiana Bacha in Franza Schuberta. Več sporedov in ses-

Cantica Symnphonia bodo nastopili v soboto, 17. avgusta, v cerkvi sv. Petra v Radovljici,
kjer bodo predstavili glasbo iz kornih knjig ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena, ki so
jih nekoč hranili v Gornjem Gradu. / Foto: arhiv Festivala Radovljica
tavov je ponovno nastalo
posebej za festival, trije
sporedi pa bodo posvečeni
slovenski glasbeni dediščini od 16. do 18. stoletja,
sporočajo organizatorji,
Društvo ljubiteljev stare
glasbe Radovljica.
Letos bosta kar dva koncerta
v prenovljeni cerkvi sv. Petra v Radovljici, koncert
orgelske improvizacije v
Bachovem slogu, na katerem se bo tudi slovenskemu
občinstvu predstavil legendarni mojster improvizacije
Rudolf Lutz, pa bo v cerkvi
Marijinega vnebovzetja v
Velesovem.

Kot je povedala Marija
Kolar, je v teh dneh že vse
nared za začetek festivala, in
nanj posebej toplo povabila
domačine, ki že vse od začetka predstavljajo pomemben
del občinstva tega izjemnega glasbenega dogodka, ki
ga, kot je poudarila, lokalna
skupnost lepo sprejema in
podpira. Prav tako so veseli
podpore države pa italijanske in francoske ambasade
ter seveda domače glasbene
šole, ki jim vsako leto odstopi prostore.
Vstopnice za festival so na
voljo na običajnih mestih,
tudi na TIC Radovljica, letos

jih je mogoče kupiti tudi v
polovičnih paketih po pet
skupaj. Na vse koncerte v
Radovljico in Velesovo bo
ponovno vozil brezplačni
festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja.
V okviru festivala bo profesorica Mateja Bajt tudi letos
vodila mojstrski tečaj za
kljunasto flavto. Tečaj je
namenjen učencem, dijakom, študentom in učiteljem kljunaste flavte, ki bi
radi izpopolnili znanje ob
skupnem muziciranju, sklenili pa ga bodo s koncertom
udeležencev v nedeljo, 18.
avgusta, ob petih popoldan.

Ob 10. obletnici podjetja vam
podarimo dodatni 10% popust
na okna, vrata in storitev.
Akcija je podaljšana
do 31. 8. 2019.

ŽIGA PIŠLAR, S.P., PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

30. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

Koncert
www.pisanaloka.si

BREZPLAČNA IZMERA
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Šport
Daljinsko plavanje
Dva nastopa Špele Perše v Južni Koreji

Taekwon-do
Mednarodni turnir v Malem Zvorniku

Taekwon-do
Radovljičani na dveh turnirjih

Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Južni Koreji je za PK
Gorenjska banka v daljinskem plavanju na deset in pet kilometrov nastopila Špela Perše. Na daljši razdalji je bila tako
rekoč do konca v vodilni skupini, nato je malce popustila in
osvojila 27. mesto, a je za zmagovalko zaostala manj kot
minuto. Na petkilometrski tekmi je zadnji krog odplavala odlično, kar jo je na koncu pripeljalo na 16. mesto. Naslednje leto
jo čaka še večji projekt, olimpijske igre na Japonskem. Špela je
po vrnitvi domov že nastopila na državnem prvenstvu na Bledu, na 5 km, in v absolutni konkurenci zmagala. Med moškimi
velja omeniti zmago Roka Pečarja in drugo mesto Jana Tomana, oba člana PK Gorenjska banka Radovljica.

Člani Taekwon-do kluba Begunje so se pred kratkim udeležili mednarodnega turnirja v Malem Zvorniku v Srbiji. Na
tekmovanju je nastopilo je 305 tekmovalcev iz 15 klubov iz
štirih držav. Begunjčani so se domov vrnili s kar nekaj
medaljami. Osvojili so jih naslednji tekmovalci: Elena Lovrič
(2 zlati, 1 srebrno), Zala Klemenc (2 zlati), Vanessa Dobre (1
zlato, 1 srebrno, 2 bronasti), Nikolina Lazarevič (1 zlato, 1
srebrno), Kristina Lazarevič (2 bronasti), Matic Barber (1
srebrno, 1 bronasto), Vid Stroj (1 bronasto), Aljaž Šobar (1
srebrno), Domen Arko (1 zlato, 3 srebrne, 1 bronasto), Taj
Fister Lovšin (1 zlato, 3 srebrne, 2 bronasti). Begunjčani so
bili ekipno četrti.

Člani Taekwon-do klub Radovljica so se udeležili dveh turnirjev. V Znojmu na Češkem je potekal 12. mednarodni turnir,
na katerem so nastopili klubi iz različnih držav. Radovljičani
so bili med klubi tretji, med otroki pa je bil z dvema zmagama najuspešnejši Marko Oblak. Radovljičani so po kategorijah osvojili naslednja mesta oziroma medalje. Otroci: Marko
Oblak dve zlati, Teja Oblak eno zlato, Neža Guštin eno zlato,
eno bronasto, Tibor Oblak eno srebrno, eno bronasto, Žan
Teran eno zlato, eno bronasto; mladinci: Medej Ručigaj eno
bronasto, Ivana Sitar dve srebrni, Zoja Lukač dve bronasti;
člani: Robert Guštin eno bronasto, Maja Habjan eno srebrno. V Ljubljani je bilo 17. odprto prvenstvo ITF. Nastopilo je
več kot dvesto tekmovalcev iz devetih držav. Osvojene medalje Radovljičanov po kategorijah so naslednje: otroci do 10
let: Taja Oblak – ena zlata, ena srebrna. Otroci od 10 do 13
let: Marko Oblak – ena zlata, ena srebrna, Simon Bakoš –
bronasta, Tibor Oblak – ena srebrna, ena bronasta, Neža
Guštin – ena zlata, ena bronasta, Jernej Remar – bronasta,
Žan Teran – srebrna; mladinci od 14 do 17 let: Medej Ručigaj
– ena srebrna, ena bronasta, Ivana Sitar – bronasta.

Športne tekme upokojencev
Upokojenci so se merili v tenisu, prstometu in
balinanju

Stiskanje je zabavno
Uskladitev
cen
komunalnih storitev
in otročje
lahko

Upokojenci so se merili v treh športnih disciplinah: tenisu,
prstometu in balinarju. Pobliže si poglejmo uvrstitve upokojencev in ekip iz naše občine, ki so se povzpeli na stopničke.
Tenisači so se merili na Prvenstvu društev upokojencev
Gorenjske. V kategoriji do 65 let drugo mesto za Draga Marinkoviča (DU Radovljica). Druga je bila tudi dvojica Miro Strnad-Mitja Mišič (DU Begunje) v kategoriji od 66 do 70 let.
Prstometaši so se za uvod merili na občinskem prvenstvu v
dvojicah – 1. Danilo Dornik-Milorad Ralič (DU Kropa), 2. Alojz
Završnik-Tomaž Rozman (DU Podnart), 3. Zlatko Groznik-Rade Stoilov (DU Brezje, Mošnje, Ljubno). Prva trojica pri ženskah: 1. Angelca Kranjc-Zdenka Rozman (DU Kamna Gorica),
2. Breda Rozman-Vida Hribar (DU Podnart), 3. Marina
Galič-Nuša Kolman (DU Kropa). Na prvenstvu Gorenjske se
je ekipne zmage veselila DU Žirovnica. Sledita DU Kranj in
DU Podnart. Pri ženskah zmaga za DU Podnart, drugo mesto
za DU Kamna Gorica in tretje za DU Šenčur. Prehodni pokal
je pripadel DU Podnart. Drugi je bil DU Žirovnica. Tretje mesto sta si razdelila DU Kamna Gorica in DU Podnart. Balinarji
so se srečali na medobčinskem turnirju trojk. Pri ženskah
zmaga za DU Radovljica (Marija Čufar, Nada Škutelj, Bernarda Kunčič, Silva Humerca), drugi mesto za DU Žirovnica in
tretje za DU Lesce (Dora Tonejc, Tilka Kodrič, Romana Gatej,
Marija Legat). Pri moških zmaga za DU Žirovnica, drugo mesto za DU Lesce (Hazim Okič, Matjaž Legat, Stane Jerman,
Marjan Šlibar) in tretja za povabljeno ekipo DU Loška dolina.
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V Villarsu v Švici ter v Chamonixu in Brianconu v Franciji so
bile uvodne tekmi svetovnega pokala v težavnosti. V Villarsu
četrto mesto za Domna Škofica, Luka Potočar je bil 12. Pri
ženskah je Vita Lukan dosegla 13. mesto. V Chamonixu je bila
Lukanova mesto višje, na 12. mestu. Domen Škofic je bil dvajseti. V Brianconu sedmi mesti za Škofica in Lukanovo, Potočar je bil 38. V tekmi za evropski pokal v težavnosti v Ostermundigenu v Švici je od Radovljičanov nastopila Eva Puhar in
zasedla 15. mesto. Športni plezalci so se pomerili še na tekmi
za državno prvenstvo v kombinaciji, v disciplini, ki je kombinacija hitrosti, balvanov in težavnosti in bo na sporedu tudi
na olimpijskih igrah v Tokiu. Radovljičani so dosegli kar nekaj
uvrstitev na stopničke. Pobližje poglejmo njihove uvrstitve
med deseterico po kategorijah. Mlajše deklice: osma Lina
Laharnar; mlajši dečki: drugi Gorazd Jurekovič; starejše deklice: tretja Eva Puhar, četrta Hana Humerca; mladinke: druga
Vita Lukan; mladinci: drugi Luka Potočar, članice: tretja Vita
Lukan, člani: drugi Domen Škofic, šesti Luka Potočar.
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na telo posode,

Za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo vode 12 m3
• povsem gladek ročaj
in priključkom
načiščenje,
kanalizacijo, ki uporablja 120-litrski zabojza lažje
• s sistemom
proti
nik za mešane
komunalne
odpadke, se bo znesek računa
nezaželenemu razsutju,
na mesečni
ravni povišal za 4,35 %, kar znaša 1,74 evrov z
• priložene bio-vrečke,
DDV. V primeru,
da povprečno
gospodinjstvo uporablja še
ki se idealno
prilegajo posodi.
zabojnik za biološke odpadke pa za 4,46 %, kar znaša 2,24
evrov z DDV.

Športno plezanje
Plezalci doma in v tujini

•
•
•

ali 240-litrske zabojnike
za biološke odpadke,
biološko razgradljive,
iz koruze in krompirja,
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in rešujejo problem higiene
(tudi na robu posode),
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pranja zbiralnikov,
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olajšujejo delo komunalnim delavcem.

Analiza trenutnih cen komunalnih storitev Zgornje Gorenjske (Naklo, Bled, Gorje, Tržič, Žirovnica, Jesenice, Radovljica)
je pokazala, da so cene komunalnih storitev v občini RadoKomunala
Radovljica,
d. o. o.,Nižjo
Ljubljanska
27, 4240 Radovljica
vljica pod
regijskim
povprečjem.
cenocesta
primerljivih
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
storitev kot občani občine Radovljica plačujejo le občani
jeseniške
in žirovniške občine, kjer imajo lastno deponijo za Večje količine zbranih komunalnih odpadkov vplivajo
www.komunala-radovljica.si
na višje stroške.
odlaganje komunalnih odpadkov.

Mislimo zeleno!

Foto: Oto Žan

Nove cene
storitev
občinskih gospodarskih javnih
Stiskalnica
je obveznih
lepo oblikovana
služb varstva
okolja
v občini Radovljica, ki veljajo od 1. julija
in močne
konstrukcije.
oranžna,
rumena,
modra svet Občine Radovljica.
2019, jeBarve:
na šesti
seji potrdil
Občinski
Račune za julij 2019 z novimi cenami bodo uporabniki prejeli v prvih dneh avgusta.

Prstomet
V ligi še vse odprto
V prvi moški ligi, prvi ženski ligi in v gorenjski regiji je končan
spomladanski del v prstomet ligi. V prvi moški ligi so še tri
kola rednega dela. Lestvica: 1. Senica (17), 2. Veseli Gorjanci
(16). 3. Ribiči (11; 1 tekma več), 4. Jesenice (10), 5. ŠDP Lesce
(10; 1 tekma več), 6. Pajek (10), 7. Rokce (10), 8. Dvojčki (9,)
9. Begunje Cifra (7), 10. Struževske korenine (7), 11. Restavracija Center Lesce (6), 12. Flinger (3; 1 tekma več), 13. Podnart
(3). V prvi ženski ligi in gorenjski regiji je končal redni del. V
treh krogih se bodo v obeh liga prve štiri ekipe pomerile med
seboj. Prva ženska liga: 1. DU Škofja Loka (12), 2. Pajek (10),
3. Nike-Cifra (10), 4. Kamna Gorica (10), 5. Rokce (8), 6. DU
Šenčur (8), 7. Ločanke (8), 8. DU Kranj (3), 9. Podnart (3).
Gorenjska regija: 1. Stari Lisjaki (28), 2. Košir Kamna Gorica
(25), 3. Ljubno (24), 4. Senica I (17), 5. Marin Kranj (16), 6.
Ribiči I (10), 7. MizaVAS (10), 8. Pajek I (7), 9. Ribiči I (7).

Deželne novice, petek, 26. julija 2019
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Prireditve
Od 26. julija do 23. avgusta 2019
Medena dogodivščina, S čebelico po Radovljici, vse informacije dobite
v TIC Radovljica, Radovljica (park, trg pred cerkvijo, razgledna točka,
Čebelarski muzej)

PETEK, 26. julija
Koncert za klavir in komorno glasbo, ob 20.00, nastop udeležencev
mojstrskega tečaja, dvorana Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg,
Radovljica
100 reči, ob 21.30, Poletni kino Radol'ca, komedija, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

SOBOTA, 27. julija
Levji kralj, ob 18.00, družinski animirani film, 3D, podnapisi, Linhartova dvorana Radovljica*
Stiks, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 28. julija
Srečanje mest na Venerini poti, od 10.00 do 19.00, sejem domače in
umetnostne obrti, srednjeveški plesi in ulične predstave, Linhartov
trg, Radovljica
Romanje zakonskih jubilantov, ob 10.00, sveta maša, Bazilika Marije
Pomagaj, Brezje

Angry Birds Film 2, ob 18.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Diego Maradona, ob 20.00, dokumentarni, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 11. avgusta
37. Festival Radovljica 2019, Josquin Desprez, Moteti in šansone za
glas in lutnjo, Ansambel Dulces Exuviae, ob 20.00, Baročna dvorana
Radovljiške graščine*
Angry Birds Film 2, ob 18.00, animirana pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Diego Maradona, ob 20.00, dokumentarni, Linhartova dvorana Radovljica*

TOREK, 13. avgusta
37. Festival Radovljica 2019, Isaac Posch, Harmonia concertans
(1623), ansambel Musica cubicularis, ob 20.00, Baročna dvorana
Radovljiške graščine*

SREDA, 14. avgusta
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

ČETRTEK, 15. avgusta

Spider-Man: Daleč od doma, ob 18.00, akcijska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

Veliki šmaren, ob 10.00, slovesna maša z obnovo posvetitve Mariji,
Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Utoya, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Tradicionalno prepevanje Marijinih pesmi, ob 19.30, koncert ob Markovem znamenjčku v Kamni Gorici

PONEDELJEK, 29. julija
Počitnice v muzeju, ob 7.30, do 31. julija, počitniška dogodivščina v
treh enotah radovljiških muzejev, za otroke stare od 6 do 12 let, Galerija Šivčeva hiša, Mestni muzej, Čebelarski muzej Radovljica*

SREDA, 31. julija
Violinski recital, ob 20.00, nastop udeležencev violinskega mojstrskega tečaja L. Sorokowa, Dvorana Glasbene šole Radovljica

ČETRTEK, 1. avgusta
Pogled od zgoraj, ob 18.00, odprtje razstave del udeležencev mednarodne likovne delavnice Slovenija odprta za umetnost 2019, Galerija
Šivčeva hiša Radovljica
Čar lesa, ob 19.00, odprtje razstave inovativnih lesenih izdelkov iz
slovenskega lesa, Radovljiška graščina
Koncert skupine Mrfy in street food okusi Radol'ce, ob 20.30, četrtkovi večeri na trgu, Linhartov trg, Radovljica

PETEK, 2. avgusta
Praznik svete Marije Angelske v Porcijunkuli, svete maše bodo ob
7.00, 8.30, 10.00 in 19.00, Bazilika Marije pomagaj, Brezje
Slovesnost ob občinskem prazniku s koncertom, ob 19.30, podelitev
priznanj in koncert Veter nosi pesem mojo, najlepše operetne melodije in skladbe bratov Avsenik, v primeru dežja bo prireditev v Linhartovi dvorani, Linhartov trg, Radovljica
Maria Callas, ob 21.00, glasbeno-dokumentarni film, dvorišče pred
Linhartovo dvorano, poletni kino, vstop prost

SOBOTA, 3. avgusta

PETEK, 16. avgusta
Glasbeni večer z Gorenjskim kvintetom, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*
37. Festival Radovljica 2019, Franz Schubert, Klavirski trio in sonata za
arpeggione, Cecilia Bernardini, Aleksander Rudin, Aapo Häkkinen, ob
20.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine*
Yao, ob 21.00, komična drama, dvorišče pred Linhartovo dvorano,
poletni kino, vstop prost

SOBOTA, 17. avgusta
Tako so delali nekoč, ob 10.00, brezplačna delavnica za odrasle in
otroke na temo obrtništva v Radovljici, Mestni muzej Radovljica
37. Festival Radovljica 2019, Dvozborske večernice iz Gornjega Grada,
Ansambel Cantica Symphonia, Giuseppe Maletto, ob 20.00, cerkev
sv. Petra, Radovljica*
Levji kralj, ob 18.00, družinski animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Bilo je nekoč v … Hollywoodu, ob 20.30, komična drama, Linhartova
dvorana Radovljica*

NEDELJA, 18. avgusta
37. Festival Radovljica 2019, Orgelska improvizacija v Bachovem slogu, Rudolf Lutz, orgle, ob 20.00, cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo (Adergas)*

Živahno in pestro
V nedeljo bo na Linhartovem trgu v Radovljici
tradicionalno Srečanje mest na Venerini poti s
pisano srednjeveško tržnico. Ob tržnici tudi
bogat spremljevalni program.
Alenka Bole Vrabec
V nedeljo, 28. julija, bo na
Linhartovem trgu v Radovljici od desete dopoldan do
sedme zvečer že 24. tradicionalno Srečanje mest na
Venerini poti s pisano srednjeveško tržnico. Obiskovalci bodo lahko občudovali pa
tudi kupili marsikaj, kar sodi
pod okrilje kulturne dediščine. Rezbarije, vzorce častitljivih skrinj, nekdanje kmečko orodje, dražgoške kruhke, lične lončarske in keramične izdelke, pletarske
izdelke iz slame in vrbja,
nežne filigranske čipke klekljaric, vse dobrote iz panjev;
na voljo bodo izbrana zelišča
za napitke ob nekatere dobrote za pod zob.
Fanfare bodo ob 10. uri naznanile slavnostni začetek z
dobrodošlico zmagovitemu
turnirskemu vitezu in grofu
Gašperju Lambergarju in
njegovemu spremstvu, ki se
bosta zadovoljno sprehodila
mimo pisanih stojnic.
Kulturno društvo Igralska
skupina Gašperja Lambergarja, ki je že leta rado viden
in ustvarjalen gost, pripravlja štiri dinamične zgodbe iz
treh zgodovinskih obdobij:
ob 10.30 je na sporedu Lojzek, ob 15.30 Prebrisani
Gašper, ob 16.30 Mali vitez,
ob 18.30 pa bodo zaplesali
baročne plese.
Lokostrelska skupina Gašperja Lambergarja bo ob 11.

30 priredila lokostrelski turnir za viteze in seveda tudi
za obiskovalce, ob 12.30 pa
razglasila zmagovalca turnirja.
Vseskozi pri Srečanju mest
na Venerini poti z organizatorjem prireditve Turističnim društvom Radovljica
sodeluje tudi KUD Radovljica in vsako leto poišče temo,
ki zadeva kroniko mesta, in
uprizori šaljivo enodejanko.
Za letos KUD Radovljica pripravlja zanimiv pogovor o
znameniti Vurnikovi podobarski delavnici. Pri muzeju
Edith Stein pod cerkvijo sv.
Petra bo gost pogovora umetnostni zgodovinar, likovni
kritik, pisatelj in esejist ddr.
Damir Globočnik.
Letos je namreč dvestota
obletnica rojstva utemeljitelja podobarske delavnice
Janeza Vurnika starejšega
in 170. obletnica rojstva njegovega sina Janeza Vurnika
mlajšega. Mojster Vurnik in
njegovi pomočniki so s svojimi izdelki opremljali cerkve po vsej Sloveniji, največ
so delali na Gorenjskem …
– preberemo v knjigi Stara
Radovljica avtorjev Staneta
Adama, Jureta Sinobada in
Nadje Jere.
Ob 17.30 se v hladu graščinske kleti obeta znameniti
dramski prizor: Prepir med
vinom in vodo, kakor ga je
iz srednjeveške Carmine
Burane povzel Linhartov
oder.

Levji kralj, ob 18.00, družinski animirani film, sinhronizirano, 3D, Linhartova dvorana Radovljica*
Bilo je nekoč v … Hollywoodu, ob 20.30, komična drama, Linhartova
dvorana Radovljica*

Sobotna Podvinska tržnica, ob 10.00, pred Vilo Podvin, Mošnje
Spominsko srečanje s kulturnim programom ob 78. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona, ob 11.00, Vodiška planina, Kropa
Peter Pan: Iskanje knjige Nije, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Propad ameriškega imperija, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

TOREK, 20. avgusta
Dnevi poezije in vina z založbo Beletrina in vinarjem, ob 19.00, pesniško branje, degustacija vin in večerja, rezervacije: Vila Podvin, Mošnje*
37. Festival Radovljica 2019, Johann Sebastian Bach, Goldbergove
variacije, Pierre Hantaï, čembalo, ob 20.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine*

NEDELJA, 4. avgusta
Bolšjak, ob 9.00, Linhartov trg, Radovljica
Peter Pan: Iskanje knjige Nije, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Propad ameriškega imperija, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*

SREDA, 7. avgusta
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

ČETRTEK, 8. avgusta
Iz časa v čas, ob 18.00, nastop Folklorne skupine Lesce, Linhartov trg,
Radovljica
Koncert Maje Keuc in street food okusi Radol'ce, ob 20.30, četrtkovi
večeri na trgu, Linhartov trg, Radovljica

PETEK, 9. avgusta 2019
Bojevnica, ob 21.00, drama, dvorišče pred Linhartovo dvorano, poletni kino, vstop prost

SOBOTA, 10. avgusta
37. Festival Radovljica 2019, Koncerti Antonia Vivaldija, Solist Dan
Laurin, ob 20.00, kljunasta flavta, Baročna dvorana Radovljiške graščine*

ČETRTEK, 22. avgusta
37. Festival Radovljica 2019, Tradicionalna glasba iz Hercegovine, Jure
Miloš, glas, gusle, dude, lirica, ob 20.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine*

PETEK, 23. avgusta
Festival Avsenik 2019, Mednarodni dan »Na avtocesti«, ob 20.00,
Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik, Hišni ansambel Avsenik
(SLO) in drugi, gostilna in restavracija Pri Jožovcu Begunje, prireditveni šotor*
Gajin svet, ob 21.00, romantična komedija, dvorišče pred Linhartovo
dvorano, poletni kino, vstop prost

Razstave:
Dopolnjena stalna zbirka originalnih del slovenskih ilustratork in ilustratorjev, v Galeriji Šivčeva hiša
Od kod lepote tvoje …, fotografska razstava Bojana Kolmana, do 27.
avgusta, galerija Avla, Občina Radovljica
Porečje reke Save, spominska fotografska razstava Adija Finka, do 31.
julija, razstavišče Avla Doma dr. J. Benedika

Sobota, 24. avgust 2019
IDRIJA
Več kot 25 jedi z idrijskimi žlikrofi
Stojnice mikropivovarjev
in regionalnih vinarjev
Tržnica izdelkov Idrija Izbrano
in drugih lokalnih proizvajalcev
Glasbeni program in
program za otroke . Prost vstop
Brezplačno parkirišče
1 ura vožnje iz Kranja
www.idrijski-zlikrofi.si

Vabljeni na vse prireditve!
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Cirkus s posebnim
poslanstvom
Urša Peternel
V Radovljici, na travniku za
trgovino Spar, je dva julijska
tedna gostoval malce druga-

čen cirkus. Cirkus brez živali, a s posebnim poslanstvom ...
"Naš cirkus je socialno-kulturni projekt, ki je namen-

jen otrokom in mladim. Cirkus je zgolj orodje za delo,"
je povedal 'cirkuški direktor'
Hans Rutjes, Nizozemec, ki
je pred dobrimi tremi deset-

Foto: Primož Pičulin

Nizozemski potujoči cirkus Tijdgeest, ki je gostoval v Radovljici, je
namenjen delu z otroki in mladimi, ki potrebujejo posebno pozornost.

"Cirkuški direktor" Hans Rutjes, ki sliši tudi na umetniško ime Di Stephano. Zase pravi, da
je CO2-nevtralen, najraje pa dela z mladimi, ki potrebujejo posebno pozornost.

Otroci in mladi se v cirkusu Tijdgeest lahko učijo različnih cirkuških veščin, kot so hoja po
vrvi, žongliranje, vožnja z enokolesnikom ...

letji ustanovil cirkus Tijdgeest. Ta je namenjen predvsem mladim, ki potrebujejo
posebno pozornost; v njem
se učijo cirkuških veščin,
kot so žongliranje s keglji in
žogicami, hoja po vrvi in na
hoduljah ter veliki žogi, vožnja z enokolesnikom, vrtenje krožnikov na palici ... Pri
tem razvijajo različne spretnosti, z vsako osvojeno veščino pa se pri udeležencih,
ki imajo običajno kak primanjkljaj, krepi samozavest, izboljšuje samopodoba, učijo se povezovanja in
sodelovanja. In četudi na
začetku ne obvladajo niti

ene cirkuške veščine, lahko
nastopajo v cirkuškem šovu,
vsak, tudi najmanjši napredek, pa je razlog za veselje.
Po besedah Hansa Rutjesa
delajo predvsem z mladimi,
a tudi s starejšimi, invalidnimi, osebami s težavami v
duševnem razvoju in duševnem zdravju ... Doslej so
gostovali po različnih evropskih državah, leta 2012 so
bili prvič v Radovljici.
Letos so prišli drugič, obisk
pa je sodil pod okrilje mladinske izmenjave programa
Erasmus+ Mladi v akciji.
Gostiteljica je bila Ljudska
univerza Radovljica s

PUMO in KamRo, je povedala Jasmina Šubic.
Iz Nizozemske je prišlo
devet otrok in mladih z dvema mentorjema, na naši
strani pa je v projektu sodelovalo osem mladih in dva
mentorja.
A cirkus je bil odprt za vse
obiskovalce, dopoldne in
popoldne so potekale brezplačne delavnice za okoliške
otroke in mladino ter dogovorjene skupine otrok, na
koncu pa so udeleženci pripravili tudi glavno predstavo, na kateri so prikazali cirkuška znanja, ki so jih pridobili.

Pohod na Lipniško planino
»Moja mami, ati, babi,
dedi, teta, stric ... vsi berejo
Gorenjski glas ...

V začetku meseca so na Lancovem organizirali že sedemindvajseti
tradicionalni pohod iz vasi na severni strani Jelovice na Lipniško planino.
Marjana Ahačič
Krajevni odbor Zveze borcev
za vrednote NOB, Svet krajevne skupnosti in Kulturno
društvo Lancovo so 7. julija
organizirali že 27. tradicionalni pohod iz vasi na severni strani Jelovice na Lipniško planino, pred spomenikom padlim pa spominsko
slovesnost. "Slovesnost
organiziramo v spomin na
večstoletno trpljenje in borbe naših prednikov za svobodno, človeka vredno življenje. Jelovica je bila od
nekdaj zatočišče upornim

domačinom in bila je iskra
partizanskega uporništva na
Gorenjskem," je poudaril
Gabrijel Pesjak, predsednik
krajevnega odbora Zveze
borcev za vrednote NOB
Lancovo. "V letih, ko se zbiramo na tej planini, so nam
takratne dogodke predstavili
udeleženci bojev, največkrat
Janez Lušina - Mali. Žal borcev ni več med nami, zato je
bil slavnostni govornik Dragomil Rozman, komandant
22. brigade Teritorialne
obrambe (TO), katere enote
so delovale na območju
Zgornje Gorenjske. Orisal

je partizanske boje na Jelovici in gradnjo slovenske vojske skozi TO ob mentorstvu
partizanskih komandantov.
Poudaril je, da je TO s
pomočjo policije in državnega vrha uspešno potrdila
plebiscitarno voljo slovenskega ljudstva ob razglasitvi
slovenske samostojnosti.
Kulturni program so pripravili: mlada harmonikarica
Špela Šemerl ter recitatorji
Marija in Drago Finžgar,
Nuša Nikšič, Gabrijel Koselj
in Gabrijel Pesjak. Pohodniki so druženje nadaljevali na
planini Goška ravan.

... jaz pa rešim križanko
in preberem šale.«

Izhaja vsak
torek in petek.
Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Pohodniki so se na pot odpravili že sedemindvajseto leto zapored.

