deželne novice

Deželne novice so časopis Občine Radovljica

Odgovorna urednica: Marjana Ahačič

Časopis izhaja enkrat mesečno

www.radovljica.si

K muzeologiji
kot stroki

Oder
je bil naš

Verena Štekar Vidic že peti mandat
vodi Muzeje radovljiške občine,
četrto leto pa predseduje tudi
stanovski organizaciji muzealcev,
Slovenskemu muzejskemu društvu.

Mala princeska,
predstava CUDV,
ki bi jo morali
videti vsi.

stran 6

stran 11

deželne novice
Časopis občine Radovljica, letnik 19, 26. junija 2015, številka 8

Najboljši pri županu
Tudi letos je župan Ciril Globočnik v Radovljiški graščini sprejel najboljše učence treh osnovnih šol v
občini. Tokrat je čestital triintridesetim mladim, ki so v teh dneh zaključili osnovno šolo.
Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik je
prejšnji torek sprejel 33 odličnih učenk in učencev, ki
zaključujejo osnovno šolanje v radovljiški občini in so v
vseh razredih dosegli odličen uspeh oziroma povprečno oceno najmanj 4,51. Na
sprejemu v Baročni dvorani
Radovljiške graščine jim je

čestital in izročil priznanja
ter knjižna darila. V iztekajočem se šolskem letu je na
štirih osnovnih šolah v občini, OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, OŠ Franca
Saleškega Finžgarja Lesce,
OŠ Staneta Žagarja Lipnica
in OŠ Antona Janše Radovljica, deveti razred obiskovalo sto osemdeset učenk in
učencev.

Prejemniki letošnjih priznanj so: Aljaž Frelih, Klara
Gačnik, Janina Gašperlin,
Iva Glazer, Neža Hrovat,
Tadej Hrovat, Ana Humerca
Šolar, Vita Lukan, Bine Markelj, Nace Mašič, Ana Mestinšek Mubi, Anže Modrič,
Kristina Novak, Lana Rakovec, Tin Šter, Ivana Tušek in
Ana Zupan iz OŠ Antona
Tomaža Linharta Radovljica,

Vid Bregar, Katarina Erman,
Ažbe Kavčič, Katja Kranjec,
Nadja Legat, Ajda Rakovec
Širovnik, Ana Rejc, Miha
Repinc in Ema Šumi iz OŠ
Frana Saleškega Finžgarja
Lesce ter Rebeka Bogožalec,
Rok Filipovič, Katarina
Hauptman, Neža Kavčič,
Katja Peternelj, Manca Peternel in Karolina Vidergar iz
OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Nagrada za
požrtvovalnost
Policist blejske policijske postaje Igor Marijan iz
Radovljice je prejšnji teden prejel medaljo policije
za požrtvovalnost.
Simon Šubic
Slovenska policija je prejšnji
teden spet podelila medalje
za hrabrost in požrtvovalnost. Prejelo jih je 27 policistov in občanov, ki so se v
nevarnih situacijah odzvali
prisebno ter nesebično
pomagali in reševali življenja, četudi so pri tem ogrozili
svoja. Med prejemniki so
bili tudi štirje Gorenjci, med
njimi Radovljičan Igor Marijan, zaposlen kot policist
Policijske postaje Bled.
»Za poklic policista se odločajo ljudje, ki čutijo močan
notranji vzgib, da bi pomagali sočloveku in delali za
dobro družbe. Ni mogoče
drugače pojasniti, da praktično vsak dan presegate
izpolnjevanje poklicnih
norm in v kritičnih situacijah naredite vse, kar je v vaši
moči, da bi rešili življenje,
tudi če pri tem ogrozite svoje. To je zagotovo največ, kar
lahko človek ponudi sočloveku,« je poudaril generalni
direktor policije Marjan
Fank.
Policist Igor Marijan je skupaj z Igorjem Kmetičem in
Primožem Kovačičem prejel

medaljo za požrtvovalnost
zaradi pomoči občanki, ki je
aprila v Bohinju padla v
nezavest in nehala dihati.
Policista sta odhitela na kraj,
kjer je že bila zdravnica, ki
je žensko priklopila na kisik,
in jo začela oživljati z masažo srca, ki je fizično zelo
naporna, zato sta se pri tem
izmenjavala z občanom Primožem Kovačičem, ki je bil
prav tako poleg. Policist Igor
Marijan je vmes priključil
avtomatski defibrilator in
analiziral stanje bolnice. Po
približno petih električnih
impulzih so zaznali šibek
pulz. Oba policista in občan
so nadaljevali z masažo srca
in umetnim dihanjem še
približno pol ure, dokler
niso prispeli reševalci in jo
odpeljali v bolnišnico. Tam
so ugotovili, da je ženska
doživela obsežen srčni zastoj in da brez oživljanja in
pravilnega pristopa ne bi
preživela. »Za vse nas je bila
najboljša novica, da so nam
iz bolnišnice sporočili, da
ženska prav zaradi našega
oživljanja, hitre reakcije in
uporabe defibrilatorja še
vedno živi,« se spominja
policist Marijan.

Učenci in učenke, ki so letos zaključili osnovno šolanje v radovljiški občini in so v vseh razredih dosegli odličen uspeh
oziroma povprečno oceno najmanj 4,51. Letos je bilo takšnih 33. / Foto: Gorazd Kavčič
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Volja in bistre misli

Mikljevi drugi mandat

Nekatere od najboljših učencev, ki so letos zaključili
devetletko, smo povprašali o
pravkar zaključeni osnovni
šoli, hobijih in načrtih za prihodnost.

Radovljiški občinski svet je
soglasno potrdil, da bo javni
zavod Turizem Radovljica
tudi prihodnjih pet let vodila
dosedanja direktorica Nataša Mikelj.

Zgodovinska sezona
leških nogometašev

Pasji konec tedna
v Lescah

Sezona 2014/2015 je najuspešnejša do sedaj za leški
nogomet, ki naslednje leto
praznuje sedemdesetletnico
neprekinjenega delovanja.

Na leškem hipodromu je
bila prejšnji teden mednarodna kinološka razstava, na
kateri se je predstavilo več
kot tisoč petsto psov.

stran 2

stran 3

stran 12

stran 16

Prejemnik medalje za požrtvovalnost: policist Igor Marijan
iz Radovljice (na sredini) skupaj z Darkom Svetino iz
Koritnega (desno) v družbi komandirja blejske policije
Roberta Mencina / Foto: Gorazd Kavčič
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Volja, redno delo
in bistre misli

sprejem za novorojenčke in starše
V petek, 13. junija, so organizirali drugi letošnji sprejem za
novorojenčke pri županu. Na sprejem je bilo povabljenih
trideset novorojenčkov s svojimi starši, skupaj jih je bilo
doslej v letošnjem letu 71. V skladu z Odlokom o pomoči za
novorojene otroke v občini Radovljica je pomoč ob rojstvu
otroka namenjena družini novorojenega otroka, ki je skupaj
s staršem državljan RS, oba pa imata stalno prebivališče v
občini Radovljica; vlogo za pomoč pa je treba oddati najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka.

nekatere od bodočih srednješolcev, ki so letos zaključili devetletko in so bili prejšnji teden na
sprejemu pri županu, smo povprašali o pravkar zaključeni osnovni šoli, hobijih in načrtih za prihodnost.
Marjana Ahačič

Foto: Boštjan Lenac, Občina Radovljica

Vsem smo postavili enaka
vprašanja: Kaj je tisto, zaradi
česar so bili tako uspešni v
osnovni šoli, kateri je njihov
najljubši predmet, kaj bi v
osnovni šoli spremenili, če
bi imeli možnost, kako preživljajo prosti čas, v katero
srednjo šolo so se vpisali in
kje se vidijo čez deset let.

Katja peternelj, Oš
staneta Žagarja Lipnica
»V osnovni šoli sem bila
verjetno uspešna zaradi družine, ki me je podpirala,

pripravljajo strategijo za mlade
Radovljica – Še do konca meseca Občina Radovljica prek
anket zbira podatke o željah in interesih mladih, ki bodo
podlaga za pripravo občinske strategije za mlade. V strategiji bodo zapisani ukrepi za mlade, ki jih bo občina do leta
2021 izvajala na področju mladine in bodo segali na različna
področja življenja mladih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, mladinsko organiziranje, prosti
čas in druga področja. Z namenom, da bi zajeli čim večje
število mladih od 15. do 29. leta, so v pripravo strategije
vključene tako občina kot lokalne mladinske organizacije,
prizadevajo pa si tudi za vključitev večjega števila neorganizirane mladine, saj so prepričani, da bo dokument le tako
lahko odgovarjal na aktualne potrebe mladih. V spletni
anketi je tako doslej sodelovalo že več kot šeststo mladih.
Svoje mnenje lahko izrazijo tudi prek družbenih omrežij ali
z zapisom svojih idej in predlogov v t. i. Knjigo želja mladih,
ki je na voljo v sprejemni pisarni občine, radovljiški knjižnici
in nekaterih gostinskih lokalih.

paj prijetneje. Takšno izkušnjo imam s podružnične
šole, ki sem jo obiskovala do
petega razreda na Ovsišah.
No, pa tudi v matični šoli v
Lipnici mi je bilo zelo všeč.
Sicer mi je pa osnovna šola
v redu, jaz sem se imela
super.
Med šolskim letom sem
prosti čas namenila predvsem obšolskim dejavnostim, ki sem jih imela kar
veliko. Med počitnicami
bom animatorka na oratoriju, šla bom na duhovne
vaje, z družino bomo šli na
morje ¼

Med šolskim letom imam
skoraj vsak dan treninge,
tako da me to kar izčrpa in
zaposli, drugače pa prosti
čas preživim za računalnikom ali s prijatelji. Med
počitnicami grem najprej na
morje, da se malo sprostim
po teh 10 mesecih zgodnjega vstajanja, učenja, pisanja
... po morju pa se bom s prijatelji družil, se šel kopat v
bazen, na Bled.
Vpisal sem se na športni
oddelek Jeseniške Gimnazije. Čeprav se verjetno ne bi
smel veseliti take težke šole,
si ne morem pomagati.

Katja peternelj

Ana Humerca šolar

Miha repinc

Ažbe Kavčič

enega svojih najuspešnejših
filmov.«

Ažbe Kavčič, Oš F. s.
Finžgarja Lesce
»Mislim, da je k mojemu
uspehu v osnovni šoli največ
prispevalo redno sodelovanje pri pouku in pa občasno
učenje doma. V zadnjih
letih sem imel najraje angleščino in matematiko, to pa
zaradi dobrih učiteljic in
zanimive snovi. Kaj bi spremenil? Če bi lahko, bi nadarjenim privoščil kakšen privilegij, ne samo dodatnih
nalog.

OBČINA RADOVLJICA

Razpis za priznanja odličnim dijakom

Občinska uprava Občine Radovljica
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V 7. številki Deželnih novic, ki so izšle 5.6.2015, in na spletnih
straneh www.radovljica.si je objavljen občinski razpis, na katerega se lahko prijavijo dijaki, ki so v šolskem letu 2014/2015
zaključili srednješolsko šolanje z odličnim uspehom v vseh štirih letnikih, in zlati maturanti. Prejeli bodo praktično darilo in
denarno nagrado. Rok za oddajo vlog je ponedeljek,
20.7.2015.

zaradi dobrih učiteljev, verjetno tudi zaradi sprotnega
dela v šoli (pisanje domačih
nalog ¼ ).
Prav najljubšega predmeta
nimam, všeč so mi pa kemija, matematika, geografija,
tudi zgodovina ¼ Rada jih
imam zato, ker se mi pri
njih zdi vse logično in se jih
zato ni treba preveč učiti. Te
in še kakšne druge predmete pa sem imela rada tudi
zaradi super učiteljev, ki
predmeta niso samo poučevali, ampak so bili tudi kot
osebnosti dobri do nas,
učencev, in so mi bili vedno
v vzor.
Če bi lahko, bi v osnovni šoli
spremenila le velikost šole
in razredov. Zdi se mi, da se
povezanost učencev in učiteljev sploh na manjših,
podeželskih šolah bolje utrdi in je zaradi tega vse sku-

Vpisala sem se na Gimnazijo Želimlje in se je zelo veselim, o tem, kje se vidim čez
10 let, pa še nič ne vem.«

Miha repinc, Oš F. s.
Finžgarja Lesce
»Mislim, da grejo največje
zasluge za moje osnovnošolske uspehe mojim staršem,
ker sta me vedno gnala naprej, da se grem učit tudi
takrat, ko se mi ni dalo. Moj
najljubši predmet, pri njem
sem tudi najbolj uspešen, je
angleščina. Že od malega
sem gledal risanke, ki so
izpopolnile moje znanje
angleščine, tako da zdaj
samo še nadgrajujem.
V osnovni šoli ne bi spremenil nič, bila je takšna, kot
mora biti. Veliko sem se
zabaval, veliko sem se naučil in veliko imam dobrih
spominov.

Komaj čakam, da pridem
tja, spoznam nove sošolce,
prijatelje in učitelje. Za prihodnost za enkrat še nimam
posebnih načrtov, ne vem
niti, v kakšno smer bi šel.«

Ana Humerca šolar
»Vedno sem si govorila:
samo če bom uspešna, bom
lahko šla študirat v tujino.
Zelo me zanima zgodovina,
še posebno srednji vek,
osnovni šoli pa bi dodala
zastonj brezžični internet. V
prostem času berem, igram
kitaro, poslušam glasbo in
hodim na treninge plesa,
počitnice pa bom preživela
na morju, s prijatelji in veliko bom brala. Vpisala sem
se na Gimnazijo Kranj.
Malo me skrbi, ker vsi pravijo, da je težka ... Čez deset
let se vidim ... v ogledalu; na
rdeči preprogi, po snemanju

Včasih sem veliko prostega
časa preživel pred televizijo, občasno sem tudi bral in
se učil, pred približno pol
leta pa sem začel s treningi
veslanja, čemur zdaj posvetim večino prostega časa. V
počitnicah bom poskusil
čim bolj uživati, saj so verjetno to zadnje relativno
brezskrbne počitnice. Udeležil se bom tudi angleškega tabora, ki ga organizira
Društvo Več.
Vpisal sem se na Srednjo
šolo za strojništvo v Škofji
Loki, in sicer na program
strojni tehnik. Po eni strani
se veselim novega znanja in
izkušenj, po drugi pa tudi
nočem, da bi se počitnice
končale prekmalu. Kje se
vidim čez deset let? Upam,
da bom z dokončanim strojnim faksom delal nekje v
letalstvu ...«
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Mikljevi drugi mandat

Bolniki in invalidi
na Brezjah

Radovljiški občinski svet je na zadnji seji prejšnji teden soglasno potrdil, da bo javni zavod Turizem
Radovljica tudi prihodnjih pet let vodila dosedanja direktorica Nataša Mikelj.

Tradicionalnega romanja se je udeležilo več tisoč
bolnikov, invalidov, ostarelih in njihovih svojcev.

Marjana Ahačič
Radovljica – Na razpis za
mesto direktorja javnega
zavoda Turizem Radovljica
sta se sicer prijavila dva kandidata, ki sta tudi izpolnjevala vse razpisne pogoje, a
se je, kot je dejal predsednik
občinske komisije za volitve
in imenovanja Miran Rems,
komisija odločila, da občinskemu svetu v potrditev in
imenovanje predlagajo
dosedanjo direktorico Natašo Mikelj. Kot je ob imenovanju poudaril župan Ciril
Globočnik, je Mikljeva v
svojem prvem mandatu
odlično opravila delo, skupaj
s svojo ekipo uspešno uvedla številne nove produkte ter
povezala različne akterje na
področju turizma.
»Za vsemi uspešnimi projekti ne stoji en sam človek,
ampak celoten tim, torej
moji sodelavci in vsi drugi, ki
so verjeli v našo skupno zgodbo in pri tem pomagali.
Pred nami je še veliko ključnih izzivov,« je po imenova-

Nataša Mikelj / Foto: Matic Zorman
nju dejala Nataša Mikelj.
»Naši načrti v prihodnje so
usmerjeni v povezovanje z
različnimi deležniki, ne
samo na lokalni, temveč tudi
na regionalni in nacionalni
ravni. Avseniki so presežek
svetovnega formata, vendar
ostajajo premalo poudarjena
značilnost Radol© ce in Slovenije. To bo za nas ključni
izziv za prihodnost. Destina-

cija Radol© ca se je 2011 priključila skupnosti Julijskih
Alp in kot del tega združenja
aktivno nastopala na sejmih
predvsem v tujini. Julijske
Alpe so v tujini prepoznavna
turistična znamka, skupaj s
Triglavskim narodnim parkom pa bi lahko to znamko
še bolj utrdili in nanjo vezali
nove inovativne turistične
produkte," poudarja.

"Naši načrti so usmerjeni
tudi v povezovanje lokalnih
dobaviteljev in kmetov, spodbujanje ekološkega kmetovanja in povezovanje z gostilnami in restavracijami
Okusi Radol© ce, ki bodo lahko le na ta način izvajale
kulinarično zgodbo lokalnega izvora. Nadgradnja je
lahko tudi povezovanje z
drugimi kulinaričnimi regijami in oblikovanje nacionalnih kulinaričnih turističnih produktov. Začeti bo
potrebno tudi s sistematičnim razvojem in promocijo
profesionalnih športnih
turističnih produkov, ki
bodo vezani na Olimpijski
športni center Bled-Radovljica. Poleg tega bomo še
naprej bdeli nad ohranjanjem butičnosti mestnega
jedra Radovljice in skrbeli
za primerne vsebine in
dogodke. Projekti, ki sem
jih omenila, vključujejo
veliko deležnikov, zato so to
dolgoročni projekti, ki lahko
uspejo samo ob podpori in
interesu širšega okolja. "

Ustanovili Medgeneracijski
center Gorenjska
Medgeneracijskemu centru Gorenjska je uspelo povezati različna društva, organizacije in
posameznike od Jesenic do Kranja v skupno delovanje. Vsaka organizacija pa tudi vsaka lokalna
skupnost ima svoje značilnosti, a prav to, da so si tako različni, udeležence bogati in združuje.
Dobrodošli udeleženci vseh starosti, poklicev in kultur.
Marjana Ahačič
Na Gorenjskem so velike
potrebe po ponovni vzpostavitvi medgeneracijske solidarnosti, na podlagi dolgoletnih izkušenj lahko zatrdi
Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze
Radovljica. Prvič so program, ki omogoča ljudem,
da se vključujejo v aktivnosti
v svojem lokalnem okolju,
namreč na pobudo Občine
Radovljica leta 2013 začeli
izvajati prav v Radovljici.
Lani so zanj pridobili sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter
Občin Radovljica, Bled,
Bohinj in Gorje. Tokrat so
šli še korak dlje. Od januarja
letos namreč program izvajajo na treh lokacijah: na
Jesenicah program izvaja
Društvo prostovoljcev Ejga
za lepše Jesenice v sodelovanju s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP
Jesenice, v Radovljici Ljudska univerza Radovljica in v
Kranju Fundacija Vincenca
Drakslerja v sodelovanju z
Medgeneracijskim druš-

tvom Z roko v roki, Centrom za trajnostni razvoj
podeželja Kranj in Centrom
za socialno delo Kranj.
Namen Medgeneracijskega
centra Gorenjska je podpora mladini in starejšim pri
vključitvi v širšo lokalno
skupnost, razširiti mrežo
medsebojne pomoči, dvig-

»Vsaka organizacija in
tudi lokalna skupnost
ima svoje značilnosti,
različni smo si, a
ravno to nas bogati in
združuje.«
niti kvaliteto življenja vseh
generacij, zmanjšati in preprečili socialno izključenost, spodbujati razvoj prostovoljstva v regiji, spodbujati aktivno staranje, presegati predsodke, vezane na
starost, graditi medkulturni
dialog ter strpnost, predvsem pa graditi in razvijati
medgeneracijsko solidarnost in sodelovanje,« pojasnjuje Rozman Amonova in

poudarja, da Medgeneracijski center Gorenjska druži
ljudi različnih starosti,
narodnosti in prepričanj.
»Pri nas so dobrodošli vsi in
vsak posebej, zato vabimo
vse, ki jih tovrstna dejavnost
zanima, da se nam pridružijo kot obiskovalci, prijatelji,
prostovoljci ¼ «
Medgeneracijski center
Gorenjska tako omogoča
ljudem, da se vključujejo v
čim več aktivnosti v svojem
lokalnem okolju – samo
letos jih je bilo že 745. Obiskujejo najrazličnejše programe, delavnice, se udeležujejo enkratnih predavanj.
Najbolj jih zanimajo teme,
povezane z osebnostno rastjo, zdravjem, računalniškim opismenjevanjem, fotografijo. V okviru Medgeneracijskega centra Gorenjska
potekajo tudi programi, ki
vsebujejo elemente samopomoči, družabništva, pomoči
starostnikom, spodbujanja
socialnih veščin ter vključevanje v različne dejavnosti
vsakdanjega življenja.
»Sem prostovoljka na področju računalništva in digi-

talne fotografije, zraven
sem v vsak teden eno do
dve uri na razpolago udeležencem centra za individualne inštrukcije iz računalništva in digitalne fotografije v prostorih Ljudske univerze. Odziv generacije starejših od šestdeset let je
velik, saj imam polne vse
termine. K meni pridejo s
konkretno težavo ali vprašanjem, ki ga skupaj razsvetliva in poiščeva rešitev. Upokojenci tako lažje premagujejo ovire, na katere naletijo
pri uporabi sodobnih naprav,« pove Vida Markovc,
fotografinja, računalniška
mentorica, po poklicu inženirka tekstilne tehnologije.
»V Centru je pestro dogajanje, od enkratnih predavanj
do večkratnih delavnic v
prostorih ali na terenu,
nekateri programi pa tečejo
vse šolsko leto. Odziv starejše generacije je neverjeten, saj so vsi dogodki v
dnevu ali dveh zasedeni in
nastajajo čakalne vrste. Najzanimivejše zato ponovimo, da resnično vsi pridejo
na vrsto.«

Pater Robert Bahčič, nadškof Stanislav Zore in dolgoletni
urednik Ognjišča ter pobudnik romanja bolnikov France
Bole med sobotno mašo na Brezjah / Foto: Primož Pičulin

Jože Košnjek
Revija Ognjišče je ob pomoči
frančiškanov z Brezij in številnih prostovoljcev v soboto,
20. junija, organizirala že
47. tradicionalno romanje
bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Romanje, ki je
vselej na tretjo junijsko
soboto, postaja slovenski
dan bolnikov, ki ga katoliška
Cerkev sicer praznuje 11.
februarja. Duhovniki so kar
na prostem omogočili
romarjem spoved in podelitev zakramenta bolniškega
maziljenja. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav
Zore je v pridigi povedal, da
zna Marija najbolje razumeti
stisko posameznika in ne
more spregledati nobene
solze, prošnje ali tožbe.
»Vem,« je dejal nadškof, »da

ste velikokrat pri njej, ko
ležite na svojih posteljah in
ste odvisni od pomoči drugih.« Posebej je spomnil na
potrebno hvaležnost do
domačih in drugih ljudi, ki
nudijo pomoč. »Vem, da se
ravno s tistimi, ki so vsak
dan z vami, največkrat tudi
sporečete, vendar vam zagotavljam, da so ravno oni največji dobrotniki. Ne pozabite, da v resnici za vas skrbijo
tisti, ki so vsak dan z vami,
in ne oni, ki vas obiščejo
enkrat na mesec za pol ure
ali eno uro in vam prinesejo
zavojček kave, čeprav ste njegovega obiska veseli,« je
dejal nadškof Zore. Romarje
je prosil za molitev za naš
narod, da bo zmogel živeti v
spoštovanju in sodelovanju,
za družine, za duhovne
poklice in tudi zase.

Nadškof Stanislav Zore med romarji / Foto: Primož Pičulin

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa Radovljica sredi julija
pripravlja dve krvodajalski akciji. Prva bo v ponedeljek, 13.
julija, od 7. do 13. ure, druga pa v torek, 14. julija, od 6.30 do
12. ure, obakrat v prostorih Zdravstvenega doma Bled. S
seboj prinesite veljavni osebni dokument, pred odvzemom
pa zaužijte lahek obrok in ne pridite tešči. Na Centru za
transfuzijsko dejavnost Jesenice je sicer kri mogoče darovati vsak torek, od 7.30 do 11. ure.
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Občinske novice
Srečko Mlakar
»Smo Gorenjski muzikantje, v Begunjah smo doma;
tu je pesmi naše zibel, pa domače muzike ¼ « (L. B.)
V vasici pod Begunjščico, v kateri se je rodila Avsenikova
narodno-zabavna glasba, je v četrtek, 28. maja, zjutraj običajen vrvež prekinilo otožno cingljanje navčka. Po kratki in
hudi bolezni se je veliko prezgodaj poslovil Srečko Mlakar
(Smolejev), vodja ansambla Gorenjski muzikantje s Klemenom Koširjem.
Srečko je bil človek z velikim srcem in z neizmernim spoštovanjem do kvalitetne slovenske narodno-zabavne glasbe. S
predanim delom v ansamblu in s svojimi člani je dosegal
zavidljive uspehe v prvi ligi tovrstne glasbe doma in po svetu.
Največ mu je pomenila predanost neštetih ljubiteljev ansambla, tudi gasilcev, saj je vedno hvaležno poudarjal, da brez
njih ne bi bili to, kar smo in ostajamo – ljubljenci vseh generacij. Srečko je bil kot glasbenik s svojo karizmo neizmerno
cenjen v krogih glasbenih kolegov, seveda pa ga je plemenitilo osebno prijateljevanje z legendo Slavkom Avsenikom. Njegova bariton in kontrabas bosta ob zapuščini prelepih melodij, kot so V Begunjah smo doma, Danes tu – jutri tam,
Upanje, Veselo s prijatelji, Letu za slovo ..., večna spomina
in ponos družini, članom ansambla, prijateljem in vsem, ki
smo ga cenili na njegovi poti skozi življenje.
V nedeljo, 31. maja, smo ga iz cerkve sv. Urha v Begunjah
ponesli do njegovega zadnjega počivališča. V znak globokega
spoštovanja so mu vso pot peli zvonovi od blizu in daleč. Pritrkovalcem iz domačega zvonika se je med potjo pritajeno pridružil zvon s sv. Petra. Da je bil »šef« Gorenjskih muzikantov
dober in priljubljen človek, je pričala množica, ki se je zgrinjala na begunjsko pokopališče. Glasba, ki jo je iskreno ljubil, tudi
tokrat ni manjkala. Kako veliko moči je potrebnih, da poslednjič lahko zapoješ, zaigraš stanovskemu kolegu, ni merljivo v
besedah. S srčno bolečino je jokal Pastirček iz klarineta Jureta
Valjavca, Veseli Begunjčani so se poklonili z »našo« V Begunjah smo doma, solze z lic je sušila melodija Odmev s Triglava
v čutni izvedbi Hišnega ansambla Avsenik. Poslednjič smo
preko posnetka zaigrali tudi Gorenjski muzikantje. Naša
melodija Upanje je izjokala Srečkov izgubljeni boj z boleznijo
in mu hkrati odprla nebo za miren počitek brez bolečin.
Spoštovani šef!
V tihi melodiji žalostnih src se z nageljnom in rožmarinom
– tokrat zares zadnjič – poslavljamo tvoji člani ansambla
in ponos nam veleva, da smo imeli najboljšega šefa. Beseda
hvala je vse, kar tokrat lahko še izrečemo. Od tebe smo
prejemali in se naučili vseh tistih vrednot, ki so nam krasile skupno drugačnost. Ostali smo skromni, iskreni in predani ljudem. Hvala za ves optimizem, pokončnost in vero v
vsakega posameznika. Bil si človek življenja in vedrine, bil
si človek trdega dela in odgovornosti.
V nedeljo so za ansambel Gorenjski muzikantje za vedno
ugasnile odrske luči. Ti si odšel v dolino šepetajoče tišine, mi
skupaj s teboj odhajamo med legende slovenske narodno-zabavne glasbe. Napočil je čas, da se dokončno zahvalimo
družini Mlakar, ki ste nam na poti ustvarjanja, muziciranja in glasbenega vzpona, stali ob strani in nas zvesto podpirali. Še posebej iskrena hvala ustanoviteljema kluba Prijatelji Bogomirju Bukovniku in pokojnemu Miranu Gašperinu - Gamiju. Naj nas v prihodnosti povezujejo melodije,
druženja in prelepih dni spomini. Ostaja glasba, ki smo jo
ustvarjali s srcem, dušo in slovenskim zanosom.
Srečo, naj ti v zavetju Begunjščice in sv. Petra v zahvalo
poje pesem vetra večno uspavanko. Brez dvoma bomo
pogrešali tebe in tvoj bariton.
Tvoji Gorenjski muzikantje

Nov spletni portal Slolist
Rok Vidic, Nataša Mrak, Klemen Belhar, Andrejka Belhar Polanc in Tomaž Kozamernik so spletni
portal Slolist zasnovali z namenom, da odkrijejo širši javnosti nepoznane podrobnosti o krajevnih
znamenitostih in zanimive osebnosti slovenskih krajev.
Urška Gluščič
Pretekli mesec je peterica
Gorenjcev iz različnih strok,
a s skupnim interesom po
odkrivanju »skritih biserov«
slovenskih krajev, prvič predstavila nov spletni portal Slolist. V obliki novinarskih
zgodb, opremljenih s slikovnim gradivom in navodili za
pot, jih preko portala Slolist
želijo posredovati Slovencem
ter jih v čim večjem številu
privabiti k ogledu znamenitosti. Portal je dostopen tudi
tujcem, za katere so ga opremili z angleškim in nemškim prevodom zgodb.
Na portalu so na videz vsem
znane znamenitosti predstavljene z drugačnega zornega

Spletni portal Slolist je odmik od vseh klasičnih portalov in
je dostopen tako Slovencem kot tudi tujcem.
kota. Tako si lahko vsak prebere zanimivosti o vezeninah, ki so hranjene v Prešernovi rojstni hiši, o živosti

kovaške tradicije v Kropi, po
čem je znana Mojstrana,
dostopen pa je tudi že prvi
video prispevek o čebelarju

Antonu Janši. Članki na portalu so razdeljeni po kategorijah in regijah, kar bralcu
omogoča hitrejšo dostopnost
do vsebine, ki ga zanima, in
do znamenitosti, ki bi si jih
rad ogledal.
»Slolist s sloganom Ponosno
slovensko je odmik od vseh
klasičnih portalov, ki jih trenutno poznamo. Menim, da
Slovenije ne poznamo, zato
ekipa portala išče zanimive
nepoznane ali manj znane
zgodbe, ki so za Slovenijo
zelo pomembne in jih je potrebno predstaviti širši javnosti. Želeli smo ustvariti nekaj
novega in povezovalnega, saj
menimo, da prav tega v Sloveniji trenutno primanjkuje,« je povedal Rok Vidic.

Desetnica tudi v Radovljici
Dobro uveljavljen festival uličnega gledališča Ana Desetnica, na katerem v različnih krajih Slovenije
vsako leto gostujejo ulični umetniki iz različnih koncev sveta, letos prihaja tudi v Radovljico.
Kaja Beton
Tradicionalni glasbeni četrtki, ki potekajo vsako leto v
juliju na Linhartovem trgu,
bodo letos obogateni z uličnimi predstavami. Prav
zaradi nove vsebine, ki ni
več samo glasbena, se je
nekoliko spremenilo tudi
ime prireditve. Ulično gledališče in koncerti se po
novem povezujejo v Četrtkovo osvežitev na trgu.
Najbolj pestra in zabavna bo
prva osvežitev, ki bo Linhartov trg zasedla 2. julija. Program, ki se bo izjemoma
začel že ob 18. uri, bo potekal
pod okriljem festivala Ana
Desetnica. Na trgu se bodo
predstavile tri skupine uličnih umetnikov iz Slovenije,
Velike Britanije in Poljske s
predstavami ob 18., 19. in
20. uri. Sledil bo koncert
zasedbe Towel of Shower, v
kateri je domačin Blaž Trček,

priznan saksofonist in umetniški vodja glasbenih četrtkov, združil deset vrhunskih
glasbenikov, ki bodo skupaj
poskrbeli za funk osvežitev.
Posebnost koncerta bo svetlobni šov italijanske skupine
Hybrida, ki bo na trgu ob
ritmu glasbe pričarala igro
luči, barve in zvoka.
Tudi 9. in 16. julija bo kot
uvod v glasbeni večer na trgu
potekala ulična predstava.
Obakrat se bo ob 20. uri predstavila Šugla, seveda z različnima predstavama. Glasbeni
gostje letošnjih Četrtkovih
osvežitev bodo poleg zasedbe
Towel of Shower še orkester
Big Band Krško, skupina
Marko Hatlak & Funtango,
rokerji San Di Ego in vokalna
skupina Kreativo.

Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
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Krajevne novice
Praznik
ob Mežnariji
Ko so v Kamni Gorici še živeli kovači, je bil
največji praznik v vasi nedelja Sv. Trojice,
zavetnice tamkajšnje cerkve. Postopoma je
praznik zamrl, ostali so le streli iz možnarjev,
pritrkovanje iz zvonika in ponekod praznovanje v
krogu družine.
Kaja Beton
Lansko leto je bil na nedeljo
Sv. Trojice ponovno praznik
za celo vas. Takrat so odprli
in prvič javnosti predstavili
obnovljeno Mežnarijo. Letos
so se na praznik Sv. Trojice
krajani in tudi farani iz sosednjih vasi, ponovno zbrali ob
njej. Kot so povedali pri Kulturno turističnem društvu

Kamna Gorica, si želijo, da bi
druženje na ta dan ob Mežnariji postalo vsakoletno.
Letošnji praznik Sv. Trojice
je bil zaradi deževnega
dopoldneva sicer okrnjen,
saj so odpadle družabne
igre, kljub temu pa so se
zbrali številni farani. Nekateri med njimi so si hišo
ogledali prvič, večina pa jih
je tu že bila. Kot je povedal
Dušan Kopušar iz društva
La Casa de Kamna, ki je v
celoti obnovil hišo in ki je
njen skrbnik, v Kamni Gorici pa mu v šali rečejo kar
mežnar, je muzejsko hišo
lansko leto obiskalo več kot
500 ljudi, od tega je bilo več
kot 100 tujcev. Letos bo pot
do Kamne Gorice in Muzejske hiše Mežnarija še lažja,
saj so pri KTD Kamna Gorica poskrbeli za smerokaze k
njej, natisnili pa so tudi zloženko o vasi v slovenskem
jeziku, še pred pravim poletjem pa bo na voljo tudi

angleška različica. Do septembra bo hiša na ogled
vsak konec tedna dopoldne
in popoldne, v mesecu juliju
in avgustu pa tudi ob torkih.
Mežnarija pa ni namenjena
le enkratnim obiskovalcem,
ampak se v njej odvijajo tudi
kulturne prireditve, največkrat literarna srečanja, ki jih
organizira društvo La Casa
de Kamna.

Nedelja Sv. Trojice se je,
tako kot se za pravi praznik
v Kamni Gorici spodobi, pričela s streli iz možnarjev.
Maša je bila zaradi praznika
prestavljena na 10. uro, za
svečano vzdušje med njo pa
so glasove združili pevci
kamnogoriškega in kroparskega zbora pod vodstvom
Egija Gašperšiča. Po končani maši sta v kratkem kulturnem programu glasbeni
talent in znanje premierno
družila še domačin z odličnim glasom Simon Eržen
ter mladi violinist Felipe
Kopušar, prav tako domačin. V praznovanje so vtkali
tudi presenečenje za domačega duhovnika Martina
Kočevarja, saj so mu farani
ob tej priložnosti voščili ob
sedemdesetletnici. Posebno
presenečenje je bila torta, ki
jo je s »hitro pošto« pripeljala potovka iz Preddvora,
fare, kjer je Martin Kočevar
začel svojo duhovniško pot.

Nov gasilski avto
Z nakupom novega, manjšega vozila za prevoz moštva so brezjanski gasilci zaključili celotno obnovo
prostorov in opreme.
Jože Košnjek
Romanje slovenskih gasilcev na Brezje v soboto, 9.
maja, je bilo tudi praznik
domačih gasilcev. Po slovesni © gasilski© maši v Marijini
baziliki je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav
Zore pred gasilskim domom
blagoslovil novo manjše
gasilsko vozilo GVM-1 za
prevoz moštva. Njegove
ključe sta predsednik in
poveljnik Gasilske zveze
Radovljica Jože Zima in
Janez Koselj izročila poveljniku Prostovoljnega gasilskega društva Brezje Robertu Vilfanu, ta pa strojniku
in vozniku Tonetu Marklju,
ki je simbolično vključil signalne luči in sireno. O
pomenu novega vozila za
brezjansko in celotno občinsko gasilstvo je govoril tudi

Prevzem in blagoslovitev novega gasilskega vozila na Brezjah
nekdanji predsednik PGD
Brezje in sedanji predsednik krajevne skupnosti Izidor Arih.

»Vi gasilci morate razmišljati nekoliko drugače
kot razmišlja današnji svet, ki bi rad, če smem
tako reči, preživel na kavču, brez napora in s čim
večjim udobjem in malo vloženega truda. S
takim načinom življenja ne moreš biti gasilec ¼
Če hočeš biti gasilec, potem ne smeš gledati,
koliko je ura takrat, ko moraš pomagati, ne smeš
gledati, kakšno je vreme, ko te pokliče potreba in
stiska, ali kakšno je tvoje osebno razpoloženje, ko
te pokličejo. Enostavno moraš iti tja, kamor te
pokličejo,« je povedal v pridigi na romanju
gasilcev ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Razstava ob obletnici smrti
V Knjižnici Antona Tomaža Linharta bo od 1. do 31. julija ob
220. obletnici smrti na ogled razstava razstava literarnih del
radovljiškega dramatika, pesnika in zgodovinarja Antona
Tomaža Linharta.

članic in članov društva ter
donatorjev. Najnovejše
vozilo je prvi primer izdatne pomoči radovljiške občine in občinske gasilske zveze pri nakupu. Od potrebnih 45 tisoč evrov je Gasilska zveza Radovljica prispevala 34 tisoč evrov, za kar
so brezjanski gasilci zvezi,
občini in županu hvaležni.
Predsednik Prostovoljnega
gasilskega društva Brezje
Metod Gaber je zbrane
domačine in goste povabil
na naslednje 12. romanje
gasilcev na Brezje, ki bo v
soboto, 7. maja, prihodnje
leto. Brezjanski gasilci so
skupaj s frančiškanski
soorganizatorji tradicionalnega romanja.

Odslej brezskrben
prevzem paketov
s plačilom odkupnine
prek POS-a!

Astronomija z vidika rastlin
Gaiamaia, kmetija Zlate misli, Ökologie Innovation, Združenje Demeter Slovenija in Ajda Gorenjska 10. in 11. julija na
biodinamičnem vrtu pri osnovni šoli v Radovljici organizirajo
tečaj astronomije z vidika rastlin. »Na tečaju bomo pridobili
osnovno znanje in vpogled v astronomijo z geocentričnega
vidika. Namenjen je vsem, še zlasti pa ga priporočamo tistim,
ki pridelujejo hrano po biološko-dinamični metodi,« je povedala dr. Maja Kolar. Predavatelj bo dr. Reto Ingold, eden največjih mednarodnih strokovnjakov na tem področju.

Predsednik Prostovoljnega
gasilskega društva Brezje
Metod Gaber je povedal, da
se s prevzemom in blagoslovitvijo novega vozila končuje petnajstletno obdobje
obnove gasilskega doma in
opreme v društvu. Ta se je
na pobudo takratnega predsednika Izidorja Ariha
začela leta 2000 z gradnjo
prizidka k gasilskemu
domu in se nadaljevala z
modernizacijo opreme in
seveda tudi znanja gasilcev.
Predsednik Gaber je povedal, da so v tem obdobju za
ta namen porabili okrog
štiristo tisoč evrov, od katerih so jih sedemdeset
odstotkov zbrali sami s
darovi krajank in krajanov,
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K muzeologiji kot stroki
Verena Štekar Vidic že peti mandat vodi Muzeje radovljiške občine, četrto leto pa predseduje tudi
stanovski organizaciji muzealcev, Slovenskemu muzejskemu društvu.
Igor Kavčič
Nedavno ste v Radovljiški
graščini podeljevali stanovske Valvasorjeve nagrade.
Tovrstni dogodki izven Ljubljane so bolj redkost kot ne,
vam pa je letos že tretje leto
muzealsko srenjo uspelo
zbrati v Radovljici ...
"Slovenija vendarle ni tako
zelo velika, seveda pa je prestolnica Ljubljana, kjer je bil
doslej vselej tudi sedež društva, ki je najstarejše strokovno združenje v Sloveniji, saj
kontinuirano deluje že od
leta 1839. Z nastopom mandata predsednice leta 2011,
ko smo tudi sedež združenja
za štiri leta preselili v Radovljico, smo seveda razmišljali,
da bi tudi slovesnost podeljevanja Valvasorjevih nagrad
prenesli k nam. Baročna
dvorana je zlasti po zaslugi
Festivala stare glasbe že kar
prepoznavna in je tudi zelo
lep, da ne rečem fotogeničen, prostor za tako svečanost, sprejme tudi veliko obiskovalcev, lahko pa potrdim,
da tudi ves protokol znamo
izpeljati na visokem nivoju.
V pripravah na svečanost
poleg sodelavcev Muzejev
radovljiške občine sodelujejo
tudi kolegi iz drugih gorenjskih muzejev, angažiramo
domače cvetličarje, v Radovljici kupimo vino ... Lahko
rečem, da smo v tem času
tudi gorenjski člani malo
drugače dihali z društvom,
pred dvema letoma je bilo v
Kranju naše zborovanje, v

izvršnem odboru društva
sodeluje kolegica iz Gornjesavskega muzeja Irena
Lačen Benedičič."
Na kaj v zadnjih letih usmerjate bistven poudarek pri
delovanju društva?
"Društvo igra pomembno
vlogo pri permanentnem
izobraževanju članstva in
tudi širše. Muzeologija je
stroka, ki povezuje muzealce, saj smo v muzejih zaposleni ljudje različnih humanističnih strok, od zgodovinarjev, etnologov do umetnostnih zgodovinarjev,
arheologov ... Žal pri nas
muzeologije ni mogoče študirati na dodiplomskem študiju, zato v društvu stroko
na neki način poskušamo
razvijati z različnimi izobraževanji. Prav je, da direktorji
v muzejih podpiramo svoje
sodelavce, da so v društvu
aktivni, se udeležujejo zborovanj muzealcev, predavanj in izobraževanj ter
ekskurzij, ki jih društvo
organizira. Trenutno ima
Slovensko muzejsko društvo okrog 800 članov, od
tega je 500 ljubiteljskih,
predvsem mlajših upokojencev. Imamo namreč status društva v javnem interesu, kar pomeni, da je naš
program dostopen vsem."
Kakšno je zanimanje gorenjskih muzealcev za omenjene aktivnosti društva?
"Kadar so izobraževanja pri
nas, je odziv kar velik, saj se

sko delo ... Vsak od muzejev
ima določene specifike, ki
gradijo razstavo, velja dodati,
da se pri skupnih razstavah
racionalizirajo sredstva,
predvsem pa je pomembno,
da gre razstava po vseh
muzejih, načrtujejo pa se
gostovanja tudi drugod po
državi."

ga udeleži preko štirideset
kolegov iz gorenjskih muzejev. To mi je ljubo, saj ni
veliko priložnosti, da bi se
gorenjski muzealci družili."
Velja k temu dodati tudi dejstvo, da se je v zadnjih letih
sodelovanje med gorenjskimi muzeji še posebej dobro
razvilo?
"Direktorice muzejev na
Gorenjskem se večkrat na
leto sestanemo v našem tako
imenovanem aktivu. Rečemo si aktivistke. Na vsakem
sestanku se ukvarjamo z
novo nalogo, pripravo prihodnjega programa, ali skupaj
pokomentiramo vsebine v
povezavi z zakonodajo, našo
delovno prakso v muzejih,
pomagamo si, svetujemo ...
Čas na sestankih nam zelo
hitro teče. Leta 2010 ob petinšestdesetletnici osvoboditve smo pripravili prvo skupno razstavo Izgnani z domov
na Jesenicah. To nam je dalo
krila in čez dve leti je sledila
razstava Zakladi muzejev
Gorenjske, trenutno pa je v
Gorenjskem muzeju na
ogled še razstava, ki so jo pripravili naši umetnostni zgodovinarji, z naslovom Lirika
črte. Zdaj načrtujemo razstavo, ki bo govorila o gorenjskih industrijskih blagovnih
znamkah, ki bo nekoliko
specifična in problemska
hkrati. Ob takem medinstitucionalnem sodelovanju se
združujejo moči, informacije, gradivo, naše zanje, vedenje, v prvem planu je skupin-

Kaj ste zapisali v letni delovni načrt za prihodnje leto?
"Za načrt smo pridobili
soglasje z ministrstva in sveta zavoda, te dni pa so ga
potrdili tudi na Občini
Radovljica. Posebej udarnega projekta letos ne načrtujemo. Stalne razstavne zbirke smo v preteklih letih prenovili, osrednji razstavni
prostor tudi v prihodnje
ostaja Galerije Šivčeve hiše,
ki ima za vsako leto naprej
izdelan program. Čakamo
na dokončno sanacijo Klinarjeve hiše, v kateri se
nahaja Kovaški muzej, ki bo
omogočila postavitev razstave Kropa v 20. stoletju. Razstavo načrtujemo že nekaj
časa in zanjo vsako leto pravzaprav izdajamo glasilo
Vigenjc, za katerega dobivamo informacije, predmete,
snov, vsebino za bodočo razstavo.
Tako v Kovaškem muzeju
kot v mansardi Radovljiške
graščine načrtujemo depojske prostore, sanirala pa jih
bo Občina Radovljica. V graščini bi tako po selitvi začasnih depojev iz prostora nad
plesno dvorano lahko pridobili novo razstavišče. Muzeji
radovljiške občine razen
Galerije Šivčeve hiše žal
nimamo prostora za občasne razstave, zato običajno
koristimo hodnik v prvem
nadstropju.
Pomembna aktivnost v
našem muzeju pa je, mogoče
javnosti ne takoj vidna, digi-

Informacije in prijave:
031/779 778
larisa.tanja@gmail.com
www.dalija.si

Preživite počitnice
v družbi konj

Verena Štekar Vidic / Foto: Gorazd Kavčič
talizacija muzejskih predmetov. Z njo smo začeli pred
nekaj leti, ko smo prevzeli
računalniški program Galis,
ki ga ima večina slovenskih
muzejev, v okviru katerega
vodimo elektronsko inventarno knjigo. Ta je podlaga za
digitalizirano gradivo na
spletu. Rezultat tega bo dostopnost našega gradiva in
vsebin v elektronski obliki.
Naj dodam, da vzpostavljamo
tudi novo spletno stran, ki bo
imela več možnosti kot doslej
in bo omogočila komunikacijo z javnostjo v smislu pridobivanja podatkov o predmetih, vsebinah, ki jih bomo
izpostavili na spletu. Pri tem
se zavzemam za možnost
dodatne zaposlitve osebe, ki
bi prevzela ukvarjanje z
dokumentacijo in digitalizacijo. To bi vsekakor razbremenilo naše kustose, ki delajo tako rekoč vse od a do ž."
Lani ste se prijavili na razpis
Ustvarjalna Evropa. Kako
vam je uspelo?
"Neposredno na razpis v
Bruslju smo kandidirali s
projektom Digitalne zgodbe
malih zgodovinskih mest.
Program smo prijavili skupaj
s partnerji iz Italije, mesta

Fermo, Srbije z Beogradom
ter Združenjem zgodovinskih mest iz Slovenije. Žal se
med štiristo šestinsedemdeset prijavljenimi projekti
nismo uvrstili med štiriinšestdeset izbranih. Odločili
pa smo se, da ne bomo vrgli
puške v koruzo, ampak
bomo v naslednji prijavi
vključili posredovane pripombe, ki so nas sicer navdajale z občutkom, da ni veliko
manjkalo do uspeha.
V projekt, katerega nosilci
smo, vstopamo z uličnim
muzejem, s katerim med
drugim želimo vzpostaviti
platformo za pametne telefone, preko katere se bodo obiskovalci seznanjali z našo
muzejsko zbirko in Linhartovim trgom, ki s tega vidika
lahko deluje kot nekakšna
muzejska zbirka. Vanjo
vključujemo tudi A. T. Linharta, saj je trg ohranil podobo iz njegovega časa. Morda
bo prav on, ki nas bo preko
aplikacije na telefonu popeljal skozi zgodovino trga. Projekt bo dvoleten in predvideva kar veliko aktivnosti in
povezovanja s partnerji. Mislim, da je to tudi priložnost
za ustvarjanje referenc za
nadaljnje projekte."

Tabori s konji

(otroci od 9 -do 14 let)

Na tečaju se bomo naučili: pravilnega pristopa do konj,
priprave konja, ukazov pri jahanju, jahanja (hoja, kas,
galop), vodenja in umirjanja konja, nego konja po jahanju.
Skupine od 4 do 6 otrok v starosti 8 - 13 let od ponedeljka
do petka od 17 - 19. ure.
Tečaj jahanja za najmlajše v starosti 4 - 7 let, skupine
po 2 otroka, termini po dogovoru.
Konjičkove urice za najmlajše: sobote od 11 - 13. ure
na voljo so tudi individualni tečaji jahanja, individualne
ure in rojstnodnevne zabave, termini po dogovoru.
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OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, BLED

Tečaji jahanja

Termini:
- 6. do 10. junij 2015
- 20. do 27. junij 2015
- 3. do 7. avgust 2015
Cena: od 8.00 do 13.00 100 EUR
(vključena malica)
od 8.00 do 15.00 150 EUR
(vključena malica in kosilo)

KONJENIŠKO DRUŠTVO DALIJA, LANCOVO 10, RADOVLJICA

Tečaji jahanja in tabori s konji za otroke in mladostnike
med poletnimi počitnicami. - Na Lancovem, v slikovitem
okolju družinske kmetije, kjer za konje in jahače skrbijo
odlično usposobljeni jahači Konjeniškega društva Dalija.
Med letošnjimi poletnimi počitnicami za otroke in mladino pripravljamo sklop tečajev jahanja in tabore s konji.

Program:
- druženje s konji v pristni idilični
naravi pod Jelovico
- učenje jahanja
- spoznavanje konja
- pristno komuniciranje s konji
- druženje s konjih ob čredi
- aktivnosti in igre na kmetiji

5
0

Oglas harmonike 13 x 10 2015 SLO
17. junij 2015 8:53:41

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora
ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 47,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo,
Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Tržaška 19, 1102 Ljubljana
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, Kranj
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Sektor za gozdarstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
12. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
13. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
14. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj,
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
15. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
16. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- začetek – sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- pregled in izdelava eventuelnih novih strokovnih podlag, 30 dni
- priprava osnutka OPPN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 30 dni (priprava eventuelnih
variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti,
javna obravnava, 30 dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN,
priprava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava usklajenega predloga, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
- objava odloka OPPN in izdelava končnega elaborata, 10 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.
Ker so bile v prvotnem postopku priprave že izvedene nekatere faze,
vključno z usklajevanjem smernic nosilcev urejanja prostora in javno razgrnitvijo, so roki za posamezne faze postopka, ki niso zakonsko določeni,
lahko tudi krajši od predvidenih.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo
vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag ter po potrebi pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Prostorskega načrtovalca izbere investitor Gorenjska gradbena
družba d.d..

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

št. 201, 26. junija 2015

4.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Številka: 478-0003/2015-3
Datum: 19.6.2015
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

S prosilcem, ki mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Radovljica, bo sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Pravilnika, po cenah, določenih v Ceniku najema zemljišč v lasti Občine Radovljica. Če bo
za najem zemljišč več interesentov, bo zemljišče oddano v najem po postopku iz 8. člena Pravilnika.

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 15 dni
od objave.

Občina Radovljica daje v najem zemljišče za kmetijsko obdelavo, za tri
vrtičke, del zemljiške parcele št. 121/30, v izmeri 300 m2, k.o. 2157 –
Predtrg.

Namero o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 5. člena
Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem (DN UO,
št. 123/10; v nadaljevanju Pravilnik) objavlja

Številka: 3505-0010/2014
Datum: 17.6.2015

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine
Radovljica.

8. člen
(objava sklepa)

Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira investitor
predvidene prostorske ureditve.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove,
da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo, ki se
ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora,
da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, se
nadaljuje s pripravo OPPN.
Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna
ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na
okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če
je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN
smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Meja OPPN zajema del obstoječega kamnoloma ter gozdno zemljišče na
severu in jugu. Na severu se območje pridobivalnega prostora povečuje
za potrebe pridobivanja keratofirja, na južnem delu za potrebe pridobivanja dolomita.

UO, stran 8

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. člen
(opredelitev pojmov)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za
posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Radovljica (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v
proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za
tekoče leto.

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
1. državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom
z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
2. pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne
24. 12. 2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013) ter
3. druge ukrepe.

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Radovljica za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

1. člen
(vsebina pravilnika)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Radovljica za programsko obdobje 2015 - 2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 17. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 7. redni seji
dne 17. 6. 2015 sprejel

1.

1. PRAVILNIK o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje 2015 –
2020
2. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih
plačil staršev za programe vrtca
3. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin nadzemnega pridobivalnega
prostora JEL 29 - Kamnolom Kamna Gorica
4. NAMERA o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

VSEBINA

www.radovljica.si

(2) »mikro podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli
nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen
dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega
proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z
namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug
način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod
pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se
opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte
in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu:
nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da
za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte
in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30
% povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju,
brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali
finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo
zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati;
nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali
dejavnosti;
(15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo
EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede
okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za
posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(17) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega
povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega gospodarstva;
(18) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se
izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(19) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena
z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(20) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč
ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter
prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(21) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali
kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(22) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo, proizvedeno iz žitaric
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v predlogu Komisije za Direktivo Evropske-
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Ukrepi:

št. 201, 26. junija 2015

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega blaga.

št. 201, 26. junija 2015

VII. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati 1.9.2015.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

UO, stran 7

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje površin nadzemnega pridobivalnega prostora
JEL 29 - Kamnolom Kamna Gorica

1. člen
(predmet sklepa)

Območje predvideno za izdelavo OPPN sovpada s prostorsko enoto z
oznako JEL 29, ki je določena v PRO. Zemljišča se nahajajo v k.o. Kamna Gorica v pobočju Jelovice, jugozahodno od naselja Kamna Gorica.
Površina območja znaša približno 34,5 ha.

3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Predmet sklepa je izdelava novega OPPN za kompleks kamnoloma Kamna Gorica s pripadajočimi površinami za razvoj. Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012,
166/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015) opredeljeno
kot površine nadzemnega pridobivalnega prostora - LN, z oznako JEL 29,
LN, OPPN*.
V odloku o PRO so v 127. členu podrobnejša merila in pogoji za pripravo
OPPN za območje prostorske enote JEL 29 - kamnolom Kamna Gorica:
- območje se namenja dejavnosti rudarstva in dopolnilnim dejavnostim
kot so: skladiščenje, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, trgovina, gozdarstvo, turistično izobraževalne dejavnosti. Dopolnilne
dejavnosti, razen gozdarstva, so dovoljene samo v času obratovanja
kamnoloma,
- pred nadaljnjim izkoriščanjem in pripravo OPPN je treba izdelati študijo, v kateri je treba utemeljiti razloge za ohranitev odkopa na tej lokaciji in preučiti variante možnosti odkopavanja (podzemno, nadzemno) ter načine sanacije,
- v OPPN je treba določiti pogoje za izkoriščanje in sanacijo, komunalno urejanje in faznost izvajanja ter ureditev naravne vrednote in kamnoloma za predstavitev in ogled,
- v OPPN je treba določiti tudi način spremljanja izkoriščanja in sanacije območja,
- ohraniti je treba odkrito žilo s kremenovim keratofirjem in apnencem
v dolomitu na zgornjem delu kamnoloma,
- vse vodotoke in izvire na območju kamnoloma je treba ohranjati in
varovati pred onesnaženjem,
- v postopek priprave OPPN je treba kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi ministrstvo pristojno za gozdove,
- na območju so dovoljene naslednje dejavnosti: gozdarstvo, pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo, proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov, posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, trgovina na debelo s kovinami in rudami. Vse dejavnosti razen
gozdarstva naj se dovoli samo v času obratovanja kamnoloma. Kot
dopolnilno dejavnost se dopušča turistično izobraževalno dejavnost,
- na območju se dovoli naslednje vrste gradenj: objekti in tehnične
naprave za pridobivanje mineralnih surovin in predelavo kamna,
objekti prometne in komunalne infrastrukture, objekti za delo uprave
in zaposlenih v kamnolomu (spremljajoči objekti v času delovanja
kamnoloma), odstranitev objektov in vzdrževanje objektov.
Za del območja JEL 29, Kamnolom Kamna Gorica, ki obsega načrtovano
razširitev pridobivalnega prostora, je bil že voden postopek priprave
OPPN (sklep o začetku objavljen v DN UO, št. 178/2013), ki je bil ustavljen v fazi dopolnjenega osnutka.
Predmet OPPN je določitev prostorskih izvedbenih pogojev za nadaljnje
izkoriščanje mineralnih surovin in razvoj spremljajočih dejavnosti ter sanacijo območja po končanem izkoriščanju. V okviru izdelave OPPN se pripravi tudi program opremljanja. OPPN mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo (predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt,
Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in vsemi podzakonskimi predpisi.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN),
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN,
objavo sklepa.

-

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje 2007-2013 (DN UO, št. 78/07 in
182/14).

27. člen

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

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi
obvestila župana v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica, po pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni
pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Številka: 3312-1/2015-1
Datum: 18.6.2015

2.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) in 17.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 7. seji dne 17.6.2015 sprejel naslednji

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih
plačil staršev za programe vrtca

1. odstavek 1. člena Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca (DN UO, št. 160/12, 175/13 in 188/14) se spremeni tako, da
se glasi:

1. člen

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine
za tekoče leto.

»Cene programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od
1.9.2015 dalje znašajo na mesec:

319,60 EUR

434,05 EUR

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po
tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis za sofinanciranje projektov in
aktivnosti, upravičenih po tem pravilniku, se dodeljujejo po postopku in v
višini, ki sta določena s tem pravilnikom in javnim razpisom, izvedenim s
strani občine.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način, pri čemer je obvezna
objava razpisa na uradni spletni strani občine in Obvestilo o objavi razpisa
v občinskem glasilu Deželne novice.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost.

-

(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
podjetja v težavah.
-

702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine;
(2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št.
1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
Kot upravičenci do pomoči so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki
sredstev, če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
(3) registrirana stanovska društva in interesna združenja v primeru ukrepa
za podporo delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ga parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti
motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive
2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1);
(23) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(24) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali
skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(25) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni
vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki
ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(26) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v
Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(27) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja
gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih
proizvodov v nekmetijske proizvode;
(28) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v
enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega,
poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na
podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Vrste pomoči

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki
imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1.
člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz.
ukrepov:

Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št.
702/2014

oddelek I. starostnega obdobja

362,14 EUR

oddelek II. starostnega obdobja
oddelek 3-4 letnih otrok

362,14 EUR.«

9. člen
(spodbujevalni učinek)

kombinirani oddelek

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih
in gozdnih zemljišč (15. člen, 43. člen);
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (28. člen);
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih (29. člen).

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko
dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek,
če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.

Številka: 007-0007/2015-1
Datum: 18.6.2015

2. člen
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravičenih stroškov;
- vrsto (nepovratna sredstva ali drugo) in znesek javnega financiranja,
potrebnega za projekt ali dejavnost ter
- izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste
upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.

3.

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št.
1407/2013)

10. člen
(dodelitev sredstev)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah – de minimis;
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
UKREP 7: Podpora gozdarskim ukrepom –
investicije za delo v gozdu

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena
oseba.

Ostali ukrepi občine UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
(na podlagi veljavne
zakonodaje s področja
javnih financ)

Upravičenci do pomoči so:
(1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja,
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14,
15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, v primeru ukrepa po
členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem
sektorju, ter v primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev
oziroma združenj.

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (106 i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 14/13 – popr. in 101/13) – uradno prečiščeno
besedilo,

23. člen

IV. OSTALI UKREPI OBČINE

(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.

(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb
de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči
de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
- pisno izjavo s seznamom vseh, z njim, povezanih podjetij.

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

22. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni
znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.

Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana dokumentacija se določijo v javnem razpisu.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
- do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja;
- najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z razpisom.

V primeru urejanja gozdnih vlak in nekategoriziranih prometnic:
- izdelan načrt izvedbe gozdne vlake s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija - Zavod za
gozdove RS, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled;
- mnenje za ureditev nekategoriziranih prometnic izda Kmetijsko svetovalna služba pri KGZS s sedežem v Rožni dolini 50 v Lescah;
- projektu morajo biti priložena pisna soglasja lastnikov zemljišč;
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o
graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

V primeru nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu:
- kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu;
- pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let
po zaključeni investiciji.

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom).
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Upravičenec in občina morata hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema
pomoči iz tega pravilnika.

25. člen

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik
vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da upravičenec projekta ni izvedel ali ga ni izvedel v celoti;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem
razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

24. člen
(Nadzor in sankcije)

V. NADZOR IN SANKCIJE

Finančne določbe/intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov;
- najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z razpisom.

Upravičenci do pomoči:
- društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju
občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- odločba o vpisu v register društev,
- finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. združenja,
- seznam članov društva z območja občine in število vseh članov društva.

Pogoji za pridobitev pomoči:

Upravičeni stroški
- stroški povezani s predstavijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna
predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev
oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava
gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev
ipd.;
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične
dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena
ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj, razen stroški reprezentance.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Upravičeni stroški:
- stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v
gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, motorne žage, cepilcev, vitel, zaščitne opreme za delo v gozdu,…);
- stroški urejanja gozdnih vlak in nekategoriziranih prometnic (stroški
nakupa, prevoza in ravnanje nasipnega materiala ter materiala za odvodnjavanje in strojna dela).
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(2) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene
mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije
ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in
preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
- preprečevanje zaraščanja podeželja in ohranjanje tipične kulturne
krajine v občini;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in
- izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

13. člen

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira
s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki
se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od
13 do vključno 23 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov
pomoči določenih v členih 14,15, 28, 29 in 43 Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o
plačanem računu),
- druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o
opravljenem delu oziroma storitvi ipd).

11. člen
(izplačila sredstev)

stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.
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Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost ipd.);
- kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin.

Upravičeni stroški:
- stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad
0,3 ha,
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne
agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Podukrep 1. 2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
- najvišji in najnižji znesek pomoči za posamezno naložbo se določi z
razpisom.

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna,
predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še
ni potekel;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin.

Upravičeni stroški:
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, skladišč za
krmo in drugih gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala);
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški postavitve večletnih nasadov in protitočne zaščite (za nasade
nad 0,3 ha skupnih površin; vključno z jagodišči);
- stroški nakupa računalniške programske opreme.

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
na kmetijskih gospodarstvih.

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

-

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
(5) V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.

št. 201, 26. junija 2015

16. člen

št. 201, 26. junija 2015

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je
poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013,
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključe-

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro podjetja, ki so po Zakonu
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred
uvoženimi.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v
tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o delovanju Evropske unije;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce.

17. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 1407/2013

Intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov;
- najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z razpisom.

-

Pogoji za pridobitev:
- stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine
(RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le to potrebno;
ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ležijo na območju občine ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične
kulturne dediščine, ki ležijo na območju občine.

Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala
za obnovo, stroški za izvajanje del).

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega GERK-a s podatki
in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa
zemljišča;
drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

UO, stran 4

-

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
- najvišji in najnižji znesek pomoči za posamezno naložbo se določi z
razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč za zmanjšanje
razdrobljenosti in racionalnejša raba oziroma lažja obdelava kmetijskih
zemljišč.
Upravičeni stroški:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih in gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na
območju občine.
Pogoji za pridobitev:
- načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč
(kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanih GERK-ov s podatki),
mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe;
predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda;
najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
- naravnih nesreč,
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer,
bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali.
-

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke in živali pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, s sedežem na območju občine s sklenjeno
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje
po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
- pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske
proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

UO, stran 5

Najvišji skupni znesek za posamezni ukrep na kmetijskem gospodarstvu
lahko znaša do 4.000 EUR.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na
podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

št. 201, 26. junija 2015

18. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež v občini in imajo v lasti gozdne površine. V
primeru urejanja gozdnih vlak so lahko upravičenci tudi nosilci kmetijskih
gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
izven občine imajo pa v lasti gozdne površine v Občini Radovljica.

-

Predmet podpore:
- financiranje naložb v obnovo gozdnih vlak in nekategoriziranih prometnic. Do sofinanciranja niso upravičene gozdne vlake, ki so bile že ali
bodo financirane iz sredstev Programa razvoja podeželja.
financiranje naložb v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v
gozdu.

Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter prispevanje k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.

UKREP 7: Gozdarski ukrepi – investicije za delo v gozdu

21. člen

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega
odstavka 17. člena tega pravilnika.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov;
- najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z razpisom.

-

Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z
nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež na območju občine.

-

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov;
stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Ukrep 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

20. člen

Ne glede na določila tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega
odstavka 17. člena tega pravilnika.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V primeru, da je bila upravičencu v tekočem letu dodeljena
pomoč po tem pravilniku za ukrep 3, naslednji 2 proračunski leti nima
pravice prijave na javni razpis za isti ukrep. V kolikor upravičenec v tekočem letu ni porabil vsaj 85% z odločbo dodeljenih sredstev za ukrep 3
nima pravice prijave na javni razpis za isti ukrep naslednja 3 leta.

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR).

19. člen

UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
– de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Predmet pomoči:
Pomoči bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer:
- predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč;
- predelava gozdnih lesnih sortimentov;
- prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
- vzreja in predelava vodnih organizmov;
- turizem na kmetiji;
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
- predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz
obnovljivih virov;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela;
svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.
-

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilno dejavnost na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za potrebe dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilno dejavnost na kmetiji.
-

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na
kmetiji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na
območju občine in katerih naložba se izvaja na območju občine
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin.
-

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, če le tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po
odobritvi pomoči
- dopolnilna dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še
ni potekel;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
-

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov
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"Oder, na katerega smo
prej le gledali, je bil naš"
Gledališka skupina Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica se je na nedavnem
Linhartovem maratonu v Radovljici odlično odrezala s predstavo Mala princeska in se uvrstila na
regijsko srečanje gorenjskih komedijantov. - Selektor Peter Militarev: »Iskrene čestitke avtorici in
mentorici Darji Horvat Uršič in vsem igralcem!«
Alenka Bole Vrabec
V predlogu, da si predstavo
ogleda tudi selektor na državnem nivoju, pa piše: Izvedba predstave: Dramska skupina Varstveno delavnega
centra Radovljica. – Gre za
predstavo, ki ima v svoji zasnovi in realizaciji pedagoške
atribute vztrajnosti, predanosti in zadovoljstva gojencev, ki vsak dan prihajajo v
zavod. To predstavo, čeprav
traja samo 15 minut, bi
morali vsi videti – ne iz
usmiljenja ali simpatije do
drugačnosti, pač pa zaradi
ustvarjalnosti, prizadevanja
in sporočilnosti.
Avtorica predstave, ki je veliko več kot le avtorica teksta
in režiserka, s ponosom
govori o svojih varovancih.
Za kaj vse ste zadolženi v
varstveno delovnem centru?
"Delam v Varstveno delovnem centru (VDC), največji
zunanji enoti Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Načrtujem
programe, ki bogatijo življenja odraslih oseb z motnjo v
duševnem razvoju, in nekatere tudi izvajam. Vsebine
so raznovrstne: športne,
umetniške, zabavne, izobraževalne, odnosne in sprostitvene narave. Tako vsakdo
najde nekaj, kar z veseljem
počne in mu prinaša zadovoljstvo, s čimer se potrjuje,
je uspešen, kjer napreduje."
In kako je nastala vaša predstava Mala princesa?
"V okviru ponudbe različnih vsebin za dvig kvalitete
življenja, smo lani izvajali
projekt Odnosi, ki je del širšega, stalnega projekta Vrednote. Več časa smo posvetili skrbi za boljše medsebojne odnose, ki temeljijo
na spoštovanju. Zavedamo
se, da dobri odnosi niso
samoumevni, zanje se je
treba stalno truditi in jih
negovati, saj brez njih ni
dobrega počutja in zadovoljstva. V manjših pogovornih
skupinah sem jih spodbujala k razmišljanju o odnosih.
Za lažje razumevanje tako
abstraktnih pojmov so potrebna različna pomagala –
knjige, filmi, članke, konkretne življenjske situacije,
¼ Ena izmed njih je bila
letos knjiga Mali princ.
Tako lahko rečem, da je bil
navdih za nastanek predstave znameniti © Mali princ© ,
ena najlepših knjig tega sveta. Kako bi zgodbo potegnili
v našo danost? Pogovarjali

Ekipa predstave Mala princeska, ki z imenitno popotnico selektorja Petra Militarova odhaja
na srečanje komedijantov na državnem nivoju, bo predstavo za domače občinstvo odigrala
tudi na Festivalu gledališča v Kropi, v torek, 30. junija, ob 19.30 uri v dvorani tamkajšnjega
kulturnega doma. / Foto: Gorazd Kavčič
smo se o tem, kakšna bi bila
pot Malega princa, če bi obiskal nas. Koga bi srečal na
poti? Iz pogovorov so se izoblikovali posamezni liki –
računalničar, raper, lepotica, televizijec, ¼ Vsak od
njih je zatopljen v svoje
opravilo. Mala princesa pa
hodi po svetu in išče nekoga, da bi se z njim pogovarjala. Iskali smo odgovore na
vprašanja: Ali si znamo vzeti čas za drugega? Mu znamo prisluhniti, ga razumeti, se z njim veseliti ali premagovati žalost? Med sodelavci, v družini, med prijatelji, znanci. Mali princ je
lisico udomačil, ker ji je
podaril svoj čas, se ji posvetil, ji prisluhnil."
In kako se je gradila predstava?
"Srž teh pogovorov sem si
zapisovala doma in oblikovala besedilo, na internetu pa
sem poiskala primerne
humorne vložke, da predstava ne bi izzvenela preveč
družbeno kritično. Da bi bila
zabavna, ne vsiljivo poučna,
pa vendar z nekim globljim
sporočilom. Dokončno obliko smo besedilu dali skupaj
z igralci. Moje najpogosteje
vprašanje v fazi dokončevanja se je glasilo: Kako pa bi ti
to povedal? Igralci so ponosni tudi na pečat, ki so ga dali
besedilu. Vse, kar smo zgradili na vajah, sem doma zlagala v mozaik. V poklicu,
kakršen je moj, je mogoče
samo dvoje: ali vzeti delo kot
službo, ko odložiš raz sebe
vse, ko prideš domov, ali pa
ga sprejeti kot poslanstvo.
Jaz sem se že zdavnaj odločila za slednje."

In ko ste se odločili, kdo bo
v igralski ekipi?
(nasmešek) "Ko so zagledali
svoje vloge, so »še ne igralci«
rekli: tega mi ne bomo nikoli
znali. Nekateri so dvomili
vase in to je bilo treba preseči. Ob ustrezni spodbudi so
bili pripravljeni poskusiti.
Sprejeli so izziv in se niso
ustavili pred oviro. Ponosna
sem, ker so pometli s strahom in z nezmožnostjo. Kot
skupina so se veselili naučenih stavkov vsakega člana.
Dobili so pomembno izkušnjo, da marsikaj zmorejo storiti, če so se pripravljeni truditi, predano in zavzeto. Tako
se potrjujejo z doživljanjem
uspeha, gradijo pozitivno
samopodobo in samozavest.
Slednje je bilo zame največjega pomena. Poleg tega osveščamo tudi širšo javnost in
pogled družbe usmerimo v
njihove moči, ne v primanjkljaje. Igralci bi sicer na preprostejši način povedali: Želimo pustiti sled, želimo biti
dejavni. Na svet želimo gledati z optimizmom in hvaležnostjo. V mozaik življenja
hočemo prispevati kamenčke: sanje, pogum, vztrajnost,
predanost, dosežek, uspeh,
zadovoljstvo ¼
Na prvi vaji in moji razčlembi je bilo velika smeha, saj je
nekdo rekel: © Zdaj nas bo pa
Darja udomačila! Kot Mali
princ lisico.© Res smo udomačili drug drugega, skupina se je povezala, dihajo
skupaj, saj vedo, da mora
vsak dati vse od sebe, da
predstava uspe.
Igralci so stari od 26 do 40
let. Malo princeso igra Irena
Pintar, Lepotico Metka Fartek, Raperja Dalibor Dedić,

Televizijca Blaž Mužan, Čistilca Damjan Bošnjak, Politika Matjaž Tibola in Računalničarja Tadej Kramberger. Sceno so izdelali s
pomočjo akademskega slikarja Matjaža Arnola, ki je
pri nas vodja umetniškega
programa. Lesene kulise pa
je oblikoval naš hišnik."
Vaš najpomembnejši nastop?
"Za nas je bil resničen izziv,
ko smo se prijavili na območni Linhartov maraton. To je
bil pravi oder, na kakršnem
še nismo bili. Prave odrske
luči. Oder, na katerega smo
prej vedno le gledali, če smo
prišli v kino ali na predstavo,
je bil naš. Nekaj treme in velika želja: dati vse od sebe. Preden se je dvignil zastor, smo
imeli tudi prolog, da bi gledalci izvedeli, kaj nas vodi,
kakšne so naše želje in namere. Aplavz je bil dolg. Po koncu predstave nam je prišel
čestitat selektor Peter Militarev. In potem sem na okrogli
mizi o gledališki ljubiteljski
podobi na Gorenjskem v
sezoni 2014/15 izvedela, da
bomo igrali na regijskem srečanju na Dobu, na festivalu
Gorenjskih komedijantov.
Kakšno darilo za vse, ki smo
ustvarjali predstavo!
Na zadnji strani gledališkega
lista je napisano tudi sporočilo gledališke skupine Nekaj o
času in ljudeh, več o sprejemanju izzivov, vztrajnosti in
življenjskem optimizmu.
Vse to, oblito s humorjem, je
sporočilo predstave CUDV-ja
iz Radovljice.
Svoje sporočilo medsebojnega razumevanja in povezanosti želimo širiti med ljudi."

Poletje med knjigami
Julija in avgusta bo Knjižnica Antona Tomaža Linharta kot
vsako leto obratovala po poletnem delovnem času. Radovljiška knjižnica bo tako odprta ob ponedeljkih od 8. do 19.
ure, ob torkih, sredah in petkih od 8. do 14. ure, ob četrtkih
od 10. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure. Knjižnica
Lesce bo odprta ob ponedeljkih in sredah od 14. do 19. ure,
ob petkih pa dopoldan od 9. do 14. ure. V Begunjah bo knjižnica poleti odprta ob torkih od 14. do 19. ure, na Brezjah ob
petkih od 15. do 18. in v Kropi ob sredah od 14. do 19. ure.
Za mlade so v času poletnih počitnic pripravili akcijo z naslovom Poletavci – poletni bralci, v kateri jih vabijo, da si med
počitnicami izberejo trideset dni, v katerih bodo po pol ure
brali, karkoli si želijo: knjige, časopise, revije, stripe, turistične vodnike ali recepte ... Prebrano si bodo vpisovali v poseben seznam, ki ga dobijo v knjižnici, kamor ga bodo ob koncu akcije tudi oddali, za nagrado pa bodo konec septembra
na zaključni prireditvi dobili majico. Akcija je namenjena
otrokom, starim od 7 do 12 let.

Še nekaj prostora v programih glasbene šole
Kot so sporočili iz Glasbene šole Radovljica, je za prihajajoče šolsko leto na voljo še nekaj prostih mest v naslednjih
programih: predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica za prvošolce v Radovljici, Bohinjski Bistrici in Srednji
vasi, baletna plesna pripravnica v Radovljici in program trobil za otroke, stare od 8 do 9 let. Prijavnice zbirajo še do 6.
julija v tajništvu šole. Kot je povedal ravnatelj Marko Možina, je bilo v Glasbeno šolo Radovljica v pravkar končanem
šolskem letu samo v prvi razred vpisanih 56 učencev različnih glasbil, zraven pa še 45 v skupinski pouk predšolske
glasbene vzgoje in glasbene pripravnice. Ker so vsako leto
omejeni z normativi Ministrstva za šolstvo, ki vpis omejuje
na največ 337 učencev individualnega pouka, so zlasti zadovoljni, da letos na novo kot nadstandardni program organizirajo plesno pripravnico za dvajset učencev.

Nagrada Vidi Soklič
V osrčju Haloz, v Žetalah, je bila prvi teden v juniju likovna
kolonija, ex tempore, ki so ga organizirali že petnajstič. Prijavilo se je 42 slikarjev iz vse Slovenije. Tema slikanja je bila
krajina, in sicer v realističnem slogu. Izmed vseh prispelih
slik so podelili denarne nagrade sedmim avtorjem. Drugo
nagrado je za svojo sliko prejela slikarka Vida Soklič iz
Begunj. Dela so te dni na ogled v žetalski prosvetni dvorani.
Čestitamo!

Moja prva knjiga
Vse šolsko leto so radovljiški osnovnošolci pridno brali, na
koncu pa so pri pouku še sami izdelali vsak svojo knjigo.
Zbirko imenitnih idej in odličnih izvedb so v prvi polovici
junija razstavili v prostorih Knjižnice A. T. Linharta v Radovljici.

V prvi polovici junija je bila v radovljiški knjižnici na ogled
razstava z naslovom Moja prva knjiga. Privlačne knjižice so
izdelali učenci 5. a, 5. b in 5. c iz Osnovne šole Antona
Tomaža Linharta. / Foto: Gorazd Kavčič
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Namizni tenis

Sanjska sezona za Aljaža Freliha
Za Aljažem Frelihom iz Ljubnega, članom Namiznoteniškega kluba Mengeš, je popolna sezona. Aljaž je v sezoni
2014/2015 nastopil v kategoriji kadetov in na vseh tekmovanjih Slovenije v svoji kategoriji pobral prva mesta. Na državnem prvenstvu je zmagal posamezno, v dvojicah in v mešanih dvojicah. Prvi je bil na vseh treh odprtih turnirjih Slovenije, na obeh turnirjih TOP in na Mastersu. Za piko na i je
zmagal še na šolskem prvenstvu v svoji kategoriji. »Pred
sezono je bila želja osvojiti vse turnirje v Sloveniji v moji
kategoriji, kar mi je na koncu tudi uspelo. Najtežje mi je bilo
na državnem prvenstvu, a se je tudi tam končalo brez težav
in po mojih željah. Igral sem tudi na državnem članskem
prvenstvu, kar je bila zelo dobra izkušnja. Uspelo se mi je
prebiti iz skupine. Na tekmi na izpadanje sem dobil za nasprotnika Jana Žibrata, ki je bil pretrd oreh. Slednji je v finalu
izgubil z Bojanom Tokičem. Igral sem na dveh turnirjih v
tujini, reprezentanco na Češkem, kjer sem se uvrstil med 64
tekmovalcev, in v Italiji, kjer se mi ni uspelo prebiti iz skupine. Igral sem še na Hrvaškem, kjer sem osvojil tretje do
četrto mesto. Zdaj me čaka srednja šola, v namiznem tenisu
pa preskok v mladinsko konkurenco. Čaka me težko leto, a
se bom trudil, da bom čim bolj uspešen tako v šoli kot v
namiznem tenisu,« je po koncu povedal perspektivni Aljaž
Frelih, daleč najboljši namiznoteniški igralec v konkurenci
kadetov v sezoni 2014/2015.
Brezjanski tek

Rekord proge ni padel
Na Brezjah so pripravili že drugi tek v spomin na Ruth Reš
Podgornik. V uvodu tega odlično organiziranega teka, pri
katerem se trudijo domača športno, kulturno, turistično in
gasilsko društvo, krajevna skupnost in brezjanski samosta, so
se pomerili najmlajši, glavni tek pa je bil na razdalji 6,2 km, s
startom in ciljem na Brezjah. Za razliko od uvodnega teka je
bila tokrat udeležba malce manjša, a vseeno 36 prijavljenih v
moški in ženski konkurenci je spodbudna številka. Lanskoletni rekord Marjana Zupančiča 22:13,90 je ostal nedotaknjen.
Letošnji absolutni zmagovalec Boštjan Potočnik iz Škofje
Loke je bil za dobri dve minuti počasnejši (24:24,60). V ženski
konkurenci je bil tokrat zabeležen čas pod pol ure. Nova
rekorderka je Anja Zima iz Mošenj, ki je za progo porabila 28
minut, 25 sekund in 6 stotink. Poglejmo si zmagovalce po
kategorijah v moški in ženski konkurenci: od 16 do 40 let:
Boštjan Groznik, Anja Zima; od 41 do 55 let: Boštjan Potočnik,
Urška Karlin; 56 let in več: Jaka Reš, Marja Ješe Jalen.

Zgodovinska sezona
za leški nogomet
Sezona 2014/2015 je najuspešnejša do sedaj za leški nogomet, ki naslednje leto praznuje
sedemdesetletnico neprekinjenega delovanja.
Matjaž Klemenc
Za nogometnim klubom
Šobec Lesce je gotovo najuspešnejša sezona v njegovi
zgodovini. Junij 2015 je
mesec, ki si ga bodo tako
igralci in vodstvo kluba kot
vsi tisti, ki jim je leški nogomet pri srcu, radi spominjali.
Glavno vlogo je odigrala selekcija U-15, ki jo vodi trener
Andrej Jožef. Odlično so odigrali redni del lige in vse to
še nadgradili v kvalifikacijah
za prvo slovensko ligo. Lani
jim napredovanje ni uspelo,
letos so bili več kot prepričljivi. Za nasprotnika so dobili
ekipo Brd. Že tekma v Lescah
je pokazala, kdo bo novi
prvoligaš. Leščani so zmagali
s 6 : 0. Na gostovanju so bili
še enkrat boljši in se z zmago
z 2 : 0 zanesljivo uvrstili med
najboljše slovenske klube.
Članska ekipa je dobro odigrala jesenski del. Slabši je
bil spomladanski in prav do
zadnjega kroga s(m)o trepetali, ali jim bo uspel obstanek. Na srečo so imeli usodo

v svojih rokah. Scenarij za
zadnji krog je bil preprost.
Ob zmagi Kočevja na Bledu,
to se je na koncu tudi zgodilo, so varovanci Aleša Dolinarja potrebovali zmago v
Komendi. Nalogo so odpravili z odliko in se domov vrnili
z želenim rezultatom. Tekmo so dobili s 4 : 1.
Z odliko sta sezono zaključili
tudi selekciji U-17 (kadeti) in
U-19 (mladinci), ki igrata za
isto lestvico. Uspelo se jima
je uvrstiti v kvalifikacije za
drugo slovensko ligo zahod.
Enak želji za napredovanji
sta imeli ekipi Ankaran Postojna in Bela krajina. Leški
kadeti in mladinci so veliko
delo že opravili na gostovanju v Beli krajini. Kadeti so
tekmo dobili z 1 : 0, mladinci
pa s 4 : 0. Že na uvodni tekmi kadetov so bili razrešeni
vsi dvomi, katera ekipa bo šla
v višji rang. Leščani so dosegli minimalno zmago 1 : 0 in
njihova točkovna prednost
pred ekipo Ankaran Postojna
je bila neulovljiva. Tekma
mladinskih ekip, ki so jo

Glavno vlogo je odigrala selekcija U-15, ki jo vodi
trener Andrej Jožef. Odlično so odigrali redni
del lige in vse to še nadgradili v kvalifikacijah za
prvo slovensko ligo.
dobili gostje z 0 : 1, je bila
zgolj prestižna.
Selekcija U-8, U-9 je med
letom uspešno nastopila na
številnih turnirjih. Vrh sezone je dosegla, ko je dobila
povabilo iz Torina, iz Juventusa. Mladi Leščani, na turnirju osmerice so nastopili z
dvema ekipama, so pokazali, da znajo igrati nogomet.
Drugo mesto prve ekipe in
četrto mesto druge ekipe je
več kot zgovoren dokaz.
Turnirje je uspešno odigrala
tudi selekcija U-11. V kategoriji U-13 so Leščani igrali z
dvema enakovrednima ekipama. Obe sta bili uvrščeni
v vrh Gorenjske lige.
»Sedaj gremo v nabavo garderob, kontejnerjev, ki jih
bomo v velikem delu sami
financirali. Garderobe pot-

rebujemo zaradi prehoda v
višji rang. Za novo sezono
bo potrebnih še več sredstev, saj bodo gostovanja
daljša. Vodstvo kluba čaka
kar nekaj dela, saj bo treba
dobiti nove sponzorje, donatorje. Vesel sem, da nam je
uspel velik podvig leto pred
velikim jubilejem. Naslednje leto klub praznuje
sedemdesetletnico neprekinjenega delovanja. V novi
sezoni si želimo, da bi se
selekcije U-15, U-17 in U-19
(skupna lestvica) ter člani
uvrstili nekje v sredino,« je
bil zadovoljen po koncu
sezone predsednik Nogometnega kluba Šobec Lesce
Darko Marolt. Še več o klubu lahko izveste na njihovi
spletni strani nk-lesce.si ali
na Facebook strani.

Padalstvo

Ob koncu meseca v Lescah

Odlični mladi leški nogometaši s trenerjema Andrejem Jožefom in Juretom Bertoncljem ter predsednikom kluba Darkom
Maroltom / Foto: Primož Pičulin

PR SPOROČILO

Pred dopustom poskrbite
za vaše poštne pošiljke
Preprečite, da poln hišni predalčnik v času vašega
dopusta privablja nepovabljene goste. Za le 4,67
€ vas bodo v času vaše odsotnosti poštne pošiljke
čakale na pošti, pakete pa lahko prevzame tudi vaš
sosed. Nova storitev »Dostava pošiljk sosedu« je
vključena v strošek 30-dnevnega hranjenja pošiljke
kot poštno ležeče, kar lahko uredite na vsaki pošti.
Več na: www.posta.si.

®

SVET SENČIL

S tekmo na Reki se je začela nova sezona svetovnega pokala v padalstvu, v disciplini skoki na cilj. V ekipni konkurenci
so zmago slavili Madžari z 59 kazenskimi centimetri. Sledita
Češka vojaška ekipa s 64 kazenskimi centimetri in tretja Italija s 70 kazenskimi centimetri. Na nehvaležno četrto mesto
se je z 81 kazenskimi centimetri uvrstila ekipa Elana. Nastopili so v postavi Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič,
Borut Erjavec in Matej Bečan. Med posamezniki je zmago
slavil Ptujčan Goran Vindiš s petimi kazenskimi centimetri.
Od drugega do četrtega mesta najdemo tri tekmovalce s
sedmimi kazenskimi centimetri, med njimi Senada Salkiča.
V ženski konkurenci je slavila Italijanka Milena Zanotti z 19
kazenskimi centimetri. Od Leščank je bila najbolje uvrščena
Maja Sajovic na petem mestu z 49 kazenskimi centimetri.
Do konca svetovnega pokala je še pet tekem. Naslednja bo
že od danes do nedelje v Lescah.

www.asteriks.net
www.asteriks.net
 tende - markize
žaluzije - zunanje in notranje
 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese


Peter Rozman s.p.

SVET SENČIL

Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: 04 59 55 170
tende - markize
G: 041 733 709
žaluzije (zunanje
in notranje)
E: info@asteriks.net

rolete panelne zavese
screennas
roloji
roloji
komarniki
Obiščite
v našem
rolo garažna
vrata plisesalonu.
zavese
razstavnem

Svetovanje, izdelovanje,

montaža in ServiS
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
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Zmagi za Zupana
in Peternelovo

Festival Igraj se z mano v Begunjah
Na športnem igrišču v Begunjah je potekal festival Igraj se
z mano, ki so ga organizirali Center Janeza Levca Ljubljana
in Društvo za kulturo inkluzije, lokalni organizator pa je bil
Zavod Manipura. Festival spodbuja vključevanje otrok,
mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami v širšo
družbo. Kot je v imenu organizatorjev dejal Boštjan Kotnik,
je festival namenjen raztapljanju predsodkov o drugačnosti, rušenju meja med hendikepom in normalnostjo ter
povezovanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
z drugimi. Na odru so potekali plesni, glasbeni, pevski,
športni in dramski nastopi otrok, pripravili so različne zanimive delavnice, spoznavali igre iz Madžarske, delo veterinarja, predstavile so se Tačke pomagačke ... Festival je imel
tudi mednarodno noto, saj so sodelovali prostovoljci iz
različnih držav, ki so v Sloveniji v sklopu Evropske prostovoljne službe.

Dobra organizacija, toplo vreme, dobra udeležba ter zmage za Klemena
Zupana in Alenko Peternel so glavne značilnosti 26. Mošenjskega teka.
Matjaž Klemenc
V Nošnjah so pripravili že
26. Mošenjski tek, ki poteka
v sklopu Gorenjskega pokala.
Do te tekme je bilo že pet
tekem (Pomladni tek Jesenice, Gorski tek pod Kriško
goro, Pomladni kros Gorje,
Visoški tek Poljane in Tek na
Mohor). Kljub vročemu sobotnemu popoldnevu in še eni
odmevni tekaški prireditvi,
nočnemu Teku štirih mostov
v Škofji Loki, je bila udeležba
na šestem teku za Gorenjski
pokal dobra.
Na nekaj manj kot osemkilometrsko progo se je podalo 41
tekačev in 21 tekačic. Glavni
favorit za zmago je bil osmoljenec Brezjanskega teka Klemen Zupan. Vlogo favoriti je
uspešno ubranil na razgibani
progi s startom in ciljem v
Mošnjah. Progo je pretekel v
28 minutah, 12 sekundah in 1

stotinki, kar je bilo nekaj slabše od pričakovanja. Vročina,
neljubi nasprotnik, je pač
naredila svoje. »Ta zmaga je
malo zadoščenje za odstop na
Brezjanskem teku. Tekmo
sem vzel zelo resno, hkrati pa
mi je služila še za dober trening. Kljub temu da je bilo v
Mošnjah že kar nekaj tekem,
je tole zame šele drugi
Mošenjski tek. Lanski je bil
uvodni in takrat sem se uvrstil na tretje mesto. Zanimivo,
da sem lansko leto imel dve
minuti boljši čas. Odločilno
prednost sem si tokrat nabral
v klanec in jo obdržal do cilja,« je bil v cilju zadovoljen
zmagovalec Klemen Zupan
iz Tržiča.
Med ženskami je prva v cilj
pritekla Alenka Peternel iz
Rovt nad Podnartom, članica
Atletskega kluba Triglav.
»Lani sem prvič nastopila v
Mošnjah. Tokrat se mi je

tempo zdel malce počasnejši.
Vročina nas je spremljala
praktično skozi celotno progo. Proga je razgibana, kar
mi ustreza. Konkurenco sem
poznala. Na takih tekih imam
načrt, da spremljam najhitrejšo žensko. Ob koncu sem
videla, da imam še dovolj
moči in s tem sem prišla do
zmage v ženski konkurenci,«
je povedala zmagovalka v
ženski absolutni konkurenci,
lanska druga na jubilejnem
25. Mošenjskem teku Alenka
Peternel. Progo je pretekla v
času 35 minut in 8 sekund.
Zmagovalci po posameznih
kategorijah: moški do 19 let:
Maj Poženel Natan; moški,
ženske do 29 let: Klemen
Zupan, Alenka Peternel; od
30 do 39 let: Andrej Mikelj,
Manca Wovk; od 40 do 49
let: Matjaž Brenk, Barbara
Markun; od 50 do 59 let: Anica Klinar, Lado Kveder; moš-

Klemen Zupan
ki od 60 do 69 let: Pavel Setnikar; moški od 70 do 79 let:
Janez Ambrož. Pred glavnim
tekom so tekli tudi najmlajši,
in sicer na razdalji 300 m,
600 m in 1000 m. Zmagovalci po posameznih kategorijah: deklice, dečki do 7 let:
Brina Setnikar, Ožbej Repe;
od 8 do 9 let: Mina Repe,
Andraž Bizjak; od 10 do 11
let: Loti Rotar, Matevž Šimnic; od 12 do 13 let: Monika
Potočnik, Aljaž Luznar; od 14
do 15 let: Nika Križnar, Dejan
Topič.

Na odru so se s kratko igrico Svetovne norice predstavili
tudi otroci iz Otroškega in mladinskega centra Vila Čira
Čara iz Poljč.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja

1. sklop

V občini Radovljica projekt gradnje novega
kanalizacijskega omrežja pred koncem
Pred glavno poletno turistično sezono, ko bo promet po regionalni državni cesti skozi naselje Begunje znova povečan, bodo
aktivnosti projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja
– I. sklop povečini že zaključene.

Asfaltiranje ceste na trasi K18 – 1. faza
Naročnik oglasa Frontal d.o.o.

Priprava ceste na asfaltiranje

clanekZgSava6a.indd 5

že dobrih 87 odstotkov vseh del, trenutno pa se glavnina aktivnosti odvija še pri izvedbi črpališč za potrebe priključevanja objektov. Pri sekundarnih in terciarnih kanalih 2. faze
do zaključka vseh aktivnosti manjka le še nekaj odstotkov, v
teh dneh pa na cesti ob pokopališču ter na Trati izvajamo obnovitvena dela po izgradnji kanalizacije. Do konca projekta
moramo zgraditi še krajši odsek kanalizacije, obnoviti odseke občinskih cest ter državne ceste, urediti bankine in izvesti biotehnično ureditev. Projekt se bo formalno sicer zaključil konec leta 2015.
Nekaj utrinkov z naših gradbišč si lahko ogledate na priloženih fotografijah.
Prav tako kot občani in drugi gostje, ki se na svojih poteh vozijo skozi našo občino, se tudi mi veselimo zaključka celotnega projekta, ko se bodo normalizirale vozne razmere in odpravili zastoji ter obvozi na cestah. Veseli nas,
da prebivalci z veliko mero strpnosti in sodelovanja prenašate nastale neprijetnosti in razumete, da pri tako velikih infrastrukturnih posegih v okolje drugače žal ne gre.
Zaradi pozitivnega vpliva, ki ga bo imel projekt na okolje v

Vgrajeno črpališče št. 2 in ureditev okolice
prihodnosti in ki ga bomo lahko občani opazili že zelo kmalu po zaključku projekta, smo prepričani, da bomo po koncu
projekta zadovoljni vsi; tako vi, uporabniki novega kanalizacijskega sistema, kot mi, ki smo se s projektom vsakodnevno ukvarjali med njegovim izvajanjem. Iskrena hvala
torej vsem občanom za tvorno sodelovanje.

FRONTAL D.O.O., CVETKOVA ULICA 2, MURSKA SOBOTA

V mesecu maju so dela potekala predvsem na sekundarnih
in terciarnih kanalih 1. faze ter na treh črpališčih, kjer je potekala vgradnja in dobava potrebnih črpalk. Pri sekundarnih in terciarnih kanalih 1. faze smo tako do danes opravili

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«,
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«
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Osvojili kar trinajst medalj
S kar trinajstimi medaljami in dvema pokaloma so se člani Taekwon-Do kluba Radovljica vrnili z
mednarodnega tekmovanja na Češkem.
Vilma Stanovnik
V začetku junija je v Znojmu na Češkem potekalo
močno tekmovanje v teaekwondoju, ki so se ga udeležili tudi tekmovalci in tekmovalke iz radovljiškega kluba.
Ob udeležbi šestindvajsetih
šol taekwondoja ter skupaj
260 tekmovalcev iz 16 različnih držav so predstavniki
TaeKwon-do kluba Radovljica s trinajstimi tekmovalci
dosegli lep uspeh in domov
prinesli trinajst medalj ter
dva pokala. Kar dve zlati
medalji si je prislužil Tristan
Jeraj, saj je bil v svoji kategoriji najboljši v formah in borbah ter ob medaljah dobil
tudi pokal za najboljšega
tekmovalca med otroki. Zlato medaljo v borbah si je prislužil tudi Tibor Oblak, ki je
poleg tega osvojil še bronasto medaljo v formah.
Dve srebrni medalji med
črnimi pasovi je v formah in
borbah dobila Naja Zupan,
srebrno odličje v borbah pa
si je prislužil tudi Medej

Ručigaj. V kategoriji seniorjev, zeleni pas, si je srebrno
odličje priboril Robert Guštin, v kategoriji seniorjev,
rdeči pas, pa je srebrno
medaljo osvojila tudi Barbara Sitar.
Dve bronasti medalji, ki ju
je osvojila v formah in borbah, je domov prinesla Neža
Guštin, bronasti medalji v
borbah pa sta si zaslužila še
Enej Resman in Ivana Sitar.
V sklopu tekmovanja sta
bila tudi sodniški seminar
in seminar pod vodstvom
predsednika svetovne ITF
Taekwon-do zveze Grand
Master Choi Jung Hwa.
Obeh seminarjev se je udeležilo pet sodnikov iz radovljiškega kluba, Jaša Kužnik
pa si je zaslužil pokal za najaktivnejšega sodnika.
»Tekmovalci se zahvaljujemo našemu glavnemu trenerju in sodniku na tekmi
Željku Gvozdiću VII.
DAN, Lovru Ozmecu, sodniku, vozniku in navigatorju, in Anji Tolar Tomšič
za © coaching© našim pogu-

V knjižnico so šli
na pravljico
Če želite, da bi bili vaši otroci pametni, jim berite
pravljice. Če želite, da bi bili še pametnejši, jim
berite še več pravljic. (A. Einstein)
Ivanka Korošec

Uspešna ekipa Taekwon-Do kluba Radovljica po tekmi v
Znojmu
mnim in nepremagljivim
borcem. Velik hvala Tini
Oblak, Karmen Guštin,
Viti Jeraj, Lei Lovšin in
Renatu Fistru za pomoč
pri varstvu otrok, organizaciji in logistiki. Z vašo
pomočjo smo se vsi srečno
in zdravi vrnili domov.

Zahvala tudi vsem drugim,
ki ste bili del ekipe Taekwon-Do kluba Radovljica v
Znojmu, za izjemno podporo tekmovalcem in prijetno ter glasno navijaško
vzdušje,« so ob vrnitvi
domov povedali tekmovalci.

V Vrtcu Lesce je bilo konec
maja zadnje srečanje 13 skupin otrok iz programa V
knjižnico na pravljico. Kot je
povedala knjižničarka Ana
Katarina Prešeren, ki ta program vodi in pripravlja, so
otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami in pomočnicami
mesečno prihajali v knjižnico na pravljice. Prešernova
jim je skupaj z zajčkom
Tončkom prebirala in zaigrala različne pravljice.
Vsebina teh je odvisna od
starosti otrok, od letnega
časa in dejavnosti, ki jo ima
posamezna skupina. Namen
branja, pripovedovanja in
igranja pravljic je, da se
otrok že v rani mladosti spozna s knjigo, ne samo v
domačem okolju, temveč
tudi v vrtcu in knjižnici. Preko pravljičnega sveta otroci
spoznavajo moralne vrednote in pozitivne značajske

lastnosti (poštenost, potrpežljivost, spoštovanje, pravičnost, lojalnost itd.), ki naj bi
bile sestavni del njihove
vzgoje. V pravljicah spoznajo tudi zlo, ki je sestavni del
življenja. Sodobni otrok, ki
je obkrožen z vsemi možnimi tehničnimi inovacijami,
v svojem bistvu hrepeni po
podobah, na katerih lahko
gradi svoj čustveni svet. Pravljice mu pri tem pomagajo
in ga notranje bogatijo.
Na prireditvi sta bili navzoči
tudi ravnateljica VVZ Radovljica Marja Čad in direktorica
knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica Božena
Kolman Finžgar. Sodelavec
knjižnice Bled Andrej Jalen
pa je uprizoril Rdečo kapico.
Že Einstein je uvidel preprosto resnico: da bogata domišljija zagotavlja veliko možnosti za reševanje vseh
nalog in da je odveč strah,
da bi lahko otroku s pravljicami škodili.

Zima
– ogledalo
naše prometne kulture
Odgovorni
potrošniki preprečujejo
nastajanje odpadkov

Pozimi se razmere na cestah bistveno spremenijo. Sneg, poledica ali žled ogrožajo našo varnost. Za zagotavljanje prevoznosti cest in
varnosti v prometu v zimskih razmerah je potrebna vrsta aktivnosti, ki so v pristojnosti zimske službe. Je njena učinkovitost odvisna
Občani občine Radovljica smo s 153 kilogrami ločenih odpadkov na prebivalca tudi v letu 2014 potrdili
tudi
od našega sodelovanja?

in poledice z vozišča.
S ciljem spodbujanja učinkovitosti ločevanja smo uporabnikom komunalnih
storitev
blagajni Komunale Radovljica
Kakšne
bodo ceste
ob na
sneženju
ponudili izbor izdelkov za uspešnejše ločevanje embalaže in
Vbioloških
občini Radovljica
so ceste razvrščene na tri prednostne razreodpadkov.
de, ki upoštevajo kategorijo ceste, gostoto prometa, geografske
in krajevne
potrebe. Poleg cest I. prednostnega razreda
Uspehi
so skupni
prednostno vzdržujemo tudi dovoze do zdravstvenih ustanov,
Naš
šol
inskupni
vrtcev. uspeh je, da smo količino odpadkov, ki končajo na
odlagališču Mala Mežakla, v zadnjih desetih letih zmanjšali za
Izvajalec
cestišče
posipati
ob poledici
ali čistiti zobodpadki,
snežepolovico.začne
Delež
ločenih
odpadkov
je v primerjavi
nju,
ko se začne
sneg oprijemati
Velja
splošno pravilo,
odloženimi
na odlagališče,
vsakocestišča.
leto večji
in predstavlja
v kolida
prevoznost
zagotovljena,
kadar je na glavnih (prioritetčinijezbranih
odpadkov
več kot polovico.
nih) cestah do 10 cm snega, na stranskih cestah in parkiriščih
do
15 cmločevanja
novozapadlega
snega,
promet
Dosežki
odpadkov
v letu
2014:pa možen z uporabo
zimske
opreme (zimskih
gum ali snežnih
verig).
Zavedatismo
se
- na zbiralnicah
in z individualnim
odvozom
embalaže
moramo,
da v primeru
sneženja,
zametov
ločeno zbrali
416 ton obilnega
papirja, 349
ton stekla
in 852ali
tonplazov
odpaprevoznosti
cest ni vedno mogoče zagotoviti.
dne embalaže;
v
zbirnem
centrurazreda
in pri individualnem
odvozu
kosovnih
Ceste prednostnega
so stalno prevozne,
v izjemnih
priodpadkov
smo
ločeno
zbrali
244
ton
lesenega
odpada,
44
merih je možna začasna ustavitev prometa do dveh ur, predvton
kovinskih
odpadkov,
86
ton
odpadne
elektronske
opresem v času med 22.00 in 5.00.
me, 25 ton avtomobilskih gum, 324 ton zelenega odreza, 20
V Komunali
Radovljica
se zavedamo,
daton
prekomerno
posipanje
ton odpadnih
nagrobnih
sveč ter 33
posebnih in
nevarnih
cest
ne prispeva k varnosti v cestnem prometu. S tem pa tudi
odpadkov;
povzročamo
negativne
učinke nabioloških
okolje in neracionalno
pora-v
- z individualnim
odvozom
odpadkov smo
bonadaljnjo
sredstev. predelavo oddali 514 ton odpadkov.

V nadaljevanju navajamo nekaj napotkov, ki so za zagotavljanje varnosti v zimskih razmerah zelo pomembni.
Z ločenim zbiranjem pomagate ohranjati stroške ravnanja z
Uporaba
zimske
opreme
je za vozilaokvirih.
obvezna od 15. novembra
mešanimi
odpadki
v sprejemljivih
do 15. marca. Kljub temu moramo predpisano zimsko opremo
uporabljati
izven uradne
zimske sezone,
če so na cesti zimCilj 2015tudi
– zmanjšati
količino
odloženih
ske
razmere, torej
ko se sneg oprijema vozišča ali je vozišče
odpadkov
na odlagališče
zasneženo
ali poledenelo.
Posledice
neprimerne
Največja priložnost
za izboljšanje
ostajauporabe
doslednejše
ločevanje
opreme
nosimo
sami.
na izvoru nastanka odpadkov, kjer je mogoče delež ločeno zbranih frakcij šebomo
povečati,
obenem
pa znižatiče
delež
odpadkov,
ki jih
Pomembno
prispevali
k varnosti,
bomo
pred začetmoramo
odložiti
na
odlagališču
Mala
Mežakla
(na
fotografiji).
kom zimske sezone posekali drevje ali obrezali veje, ki visijo
na cesto ali omejujejo vidljivost. Dovoze k stanovanjskim hišam
Priložnosti za izboljšanje je še dovolj:
čistijo lastniki sami. Metanje snega na cesto je nevarno in zato
- uporaba zbiralnic: največje priložnosti so pri ločevanju papirja;
prepovedano.
- Zbirni center Radovljica lahko obiščete od ponedeljka do
V Komunali
Radovljica
pluženje
in odvoz
snega
površin
petka od 8.
do 16. ure,
ob sredah
do 18.
ure inz javnih
ob sobotah
od
v gosto
naseljenih
stanovanjskih območjih izvajamo napove8. do 12.
ure;
dano
v nočnem
času. Hitro
in učinkovito
snega
- uporabne
predmete
lahko
oddate ali odstranjevanje
kupite po simboličnih
pacenah
zelo ovirajo
ali celo
onemogočajo
vozila, ki
so nepravilno
v Središču
ponovne
rabe v zbirnem
centru;
parkirana
pločniku alistoritve
na cesti.odvoza kosovnih odpadkov –
- uporabana
brezplačne
naročilo prek dopisnice ali spletne strani;
Preudarnost
in strpnost sta
neprecenljivi
- individualno kompostiranje,
kjer
je to mogoče;
- zabojnik za embalažo in biološke odpadke lahko še vedno
V času obilnejših snežnih padavin se moramo zavedati, da ni
naročite; obrazec za naročilo najdete na spletni strani www.
mogoče zagotoviti pluženja na vseh površinah hkrati, saj plužekomunala-radovljica.si.
nje poteka po izvedbenem programu zimske službe. PrebivalSvetujemo
vam,da
daseskušate
preprečevati
nastajanje
odpadkov,
cem svetujemo,
odpravijo
na cesto samo
takrat,
ko je to
kolikor
je
to
mogoče.
Hvala,
ker
Mislite
zeleno!
nujno potrebno. V prometu bomo takrat imeli odlično priložnost, da s strpnostjo in uvidevnostjo dokažemo svojo kulturo.
Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, faks: 04 537 01 12
e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si

Z odlaganjem odpadkov na odlagališče onesnažujemo okolje
in izgubljamo dragocene surovine.

Koristni nasveti za preprečevanje
nastajanja odpadkov
PREMISLITE – Ali res morate investirati denar in čas v še en
predmet?
IZPOSODITE SI – Koliko stvari, ki jih imate doma, s pridom
in veseljem uporabljate? In koliko stvari zelo slabo izkoriščate, poleg tega pa vam zasedajo prostor in nemara celo
Delavci Komunale Radovljica, d. o. o., in kooperanti so v času od
povzročajo stroške?
15. novembra do 15. marca v stalni pripravljenosti na domu, v
IZMENJAJTE
– Izmenjujete
lahko
igrače,
knjige,
primeru
močnejšega
sneženja pa
tudioblačila,
na sedežu
podjetja.
semena, pridelke, ponesrečena novoletna darila ...
Zimska služba – telefon: 04/537 01 18, v izrednih primerih ali
KUPITE
RABLJENO,
predelano
ali popravljeno.
Izbirajte
izven
rednega
delovnega
časa: 031/307
139.
stvari, ki so trajne tako po kakovosti kot po obliki.
Zimske razmere v strnjenih naseljih

Želimo vam brezskrbne zimske dni!

KOMUNALA RADOVLJICA, LJUBLJANSKA CESTA 27, RADOVLJICA

nje, Lesce in Radovljica. Na drugih območjih občine Radovljica
pa
je urejanje
površinjeorganizirano
v okviru
posameznih
Ponovna
rabajavnih
predmetov
velika priložnost
za vse
nas, saj gre
krajevnih
skupnosti.
za učinkovit, gospodaren in okolju prijazen način ravnanja z
odpadki, ki
znižuje količino
odpadkov.
Komunala
Radovljica,
d. o. o.,odloženih
izvaja zimsko
službo V
nazbirnem
javnih
centru
je
s
februarjem
2015
zaživelo
Središče
ponovne
rabe
površinah, ki obsegajo približno 122 km cest, 22 km pločnikov
Radovljica,
ki
vključuje
kotiček
za
sprejem
rabljenih
predmetov
in 30 parkirišč. Pravkar zaključujemo s pripravo javnih površin
in zimo:
Štacuno
Brvač, kjer snežnih
je mogoče
rabljene
prenovljene
predna
postavljanje
količkov
in in
prometnih
znakov,
mete
tudi
kupiti.
opravljajmo tudi dela, ki nam bodo v pomoč pri čiščenju snega

Foto: Oto Žan

svojo osveščenost pri ločevanju odpadkov. Na zbiralnicah in z individualnim odvozom embalaže smo
zbrali skoraj
1.620
odpadkov,
karpredpisi
je 7 odstotkov
kot lani.do
V zbirnem
centru in s kosovnim odvozom
Komunala
Radovljica
je vton
skladu
z občinskimi
izvajalec več
Vzajemno
večje varnosti
smoinločili
več
kot na
1.320
ton odpadkov,
kar jeBegu8 odstotkov več kot lani.
letne
zimske
službe
območju
krajevnih skupnosti
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Prireditve
26. junija
SLIKARSKA DELAVNICA 16.–19. ure: SLIKANJE V NARAVI ZA OTROKE,
Galerija Titanija, Lesce

Pokličite 04/201 42 32

LETNI KINO ob 21. uri: IDA, trg pred Linhartovo dvorano Radovljica*

www.gorenjskiglas.si

Oglašujte ih novicah!
v Deželn

26. junija–17. julija

Blejski Zeleni kotiček prisega na domače

LITERARNI VEČER ob 18. uri: LITERARNI VEČER Z MEDNARODNIMI
PISATELJICAMI, Muzejska hiša Mežnarija, Kamna Gorica

Razstave

KONCERT ob 19.30: PIHALNI ORKESTER LESCE, KONCERT OB
60-LETNICI, Linhartov trg (šotor)
FESTIVAL GLEDALIŠČA KROPA ob 20. uri: KDO SE BOJI VIRGINIE WOOLF (gledališka skupina DPM Srednja Dobrava),
Kulturni dom Kropa

PODVODNI SVET, fotografska razstava Antona Štiherleta, pasaža
Radovljiške graščine (od 1. do 30. junija)
RAZSTAVA KERAMIČNIH DEL SKUPINE G12 (Marta in Karlo Pavlinc,
Lučka Šičarov, Dani Žbontar), Šivčeva hiša, Radovljica (od 3. junija do
23. avgusta)

27. junija
KINOKITKA ob 18. uri: VRVEŽ V MOJI GLAVI, Linhartova dvorana
Radovljica*

KO RADOVLJICA ŠE SPI, fotografska razstava Ljubo Jančič, Radovljiška graščina (od 1. do 31. julija)

KINOKITKA ob 20. uri: TED 2, Linhartova dvorana Radovljica*

TUKAJ DELAMO KLOBUKE, fotografska razstava argentinskih avtoric, Muzejska hiša Mežnarija, Kamna Gorica (od 1. do 31. julija)

28. junija
KINOKITKA ob 18. uri: TED 2, Linhartova dvorana Radovljica*

RAZSTAVA AKADEMSKIH SLIKARJEV Lee Hudournik, Mete Šolar, Izidorja Kunčiča in Brigite Požegar Mulej ter akademske oblikovalke
Andreje Pogačar, Galerija Brigita, Lancovo (od 16. julija do 16. avgusta)

KINOKITKA ob 20. uri: JURSKI SVET, Linhartova dvorana Radovljica*
FESTIVAL GLEDALIŠČA KROPA ob 19. uri: GLASBENI VEČER: VOKALNA
SKUPINA PLAMENKE, pri Kapelici (Podružnična cerkev Matere Božje)

29. junija

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.

KONCERT ob 19. uri: GLASBA, POEZIJA IN SLIKARSTVO: KONCERT
GLASBENIKOV MEDNARODNEGA JADRANSKEGA GLASBENEGA FESTIVALA, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Več informacij o posameznih prireditvah je
na voljo na spletni strani www.radolca.si/
kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napovedniku pošljite po elektronski pošti na turizem@
radolca.si. Za tedensko obveščanje o dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov.
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico
do spremembe programa.

30. junija
FESTIVAL GLEDALIŠČA KROPA ob 19.30: LOV NA REP (Teater prof. Gimnazije Jesenice) in MALA PRINCESKA (dramska skupina VDC Radovljica),
Kulturni dom Kropa

1. julija

Domače, lokalno, slovensko. To je vodilo Zelenega kotička, ki je v sožitju
in harmoniji z naravo zaživel v objemu blejskega
ekološkega kompleksa
Garden Village. V majhni
trgovinici z veliko dušo
dajejo velik poudarek lokalnim, slovenskim izdelkom, Zeleni kotiček pa
je namenjen predvsem
prebivalstvu iz okolice,
ki ceni dobro, kakovostno in domače. Kot pravi

2. julija
ČETRTKOVA OSVEŽITEV NA TRGU ob 18., 19., 20. in 21. uri: MEDNARODNI FESTIVAL ULIČNEGA GLEDALIŠČA ANA DESETNICA V RADOL© C:
KDAJ JE ZADOSTI? (Šugla, Slovenija) DVA STARA (2 Faced Dance Company, Velika Britanija) TANK (Scena C, Poljska) KONCERT: TOWEL OF
SHOWER, funk osvežitev UMETNOST SVETLOBE: HYBRIDA, svetlobne
vizualije

3. julija
FESTIVAL GLEDALIŠČA KROPA ob 20. uri: PEJ NO HODIČE PAST, zaključek festivala (Dramska skupina Čofta, KD Kropa), pred Fovšaritnico
KOVAŠKI ŠMAREN 18.–20. ure: ODPRTJE KOVAŠKEGA ŠMARNA, Kropa,
več lokacij

PRAKTIK, PETRA ČERNIVEC S.P., TRIGLAVSKA CESTA 24, RADOVLJICA

FESTIVAL GLEDALIŠČA KROPA ob 19.30: ŽUPANOVA MICKA IN ŽUPANJIN MICKON (Linhartov oder, KUD Radovljica), Kulturni dom Kropa

vodja trgovine, Radovljičanka Maruša Črnivec,
je eden največjih užitkov
kuhati iz sveže, pravkar
nabrane zelenjave in začimb z domačega vrta:
»To veselje želim približati vsem tistim, ki te
možnosti nimajo. In ker
se mi zdi, da je lokalno
najboljši približek domačemu, sem se povezala
z lokalnimi in slovenskimi pridelovalci, ki bodo
skrbeli za svežo sezonsko zelenjavo, suhomesnate in mlečne izdelke,
sveže pekovske izdelke, med, čaje, začimbe,
moko, piškote, čokolado,
žganja, sokove, vina in
ostale dobrote.« Z rinfuzno prodajo v blejski
trgovinici
spodbujajo
tudi k zmernemu nakupu hrane brez odvečne
embalaže. Vabljeni!

LETNI KINO ob 21. uri: POT V RAJ, Trg pred Linhartovo dvorano Radovljica*

4. julija

Festival Avsenik v znamenju Golice

KOVAŠKI ŠMAREN 18.–20. ure: ŠPORTNE, KULTURNE, DRUŽABNE IN
TRADICIONALNE PRIREDITVE, Kropa, več lokacij
PODVINSKA TRŽNICA ob 10. uri, Vila Podvin, Mošnje
KINOKITKA ob 20. uri: TERMINATOR: GENISYS, Linhartova dvorana
Radovljica*

Letos mineva šestdeset let od nastanka te znamenite Avsenikove polke.
Jože Košnjek

5. julija

Nastopilo bo nad 30 glasbenih skupin, središčno vlogo
Begunje – Od petka, 21. do pa bo imel ansambel Saša
nedelje, 23. avgusta bo v Avsenika, nadaljevalca tradivelikem šotoru v bližini gos- cije Avsenikove glasbe. Pettilne Avsenik v Begunjah kov večer z naslovom Na
znova Festival Avsenik, avtocesti bo mednarodni,
vrhunska prireditev popu- sobotni bo potekal pod geslarne narodno – zabavne lom Lepo je biti muzikant,
glasbe. Letošnja bo potekala nedeljski spored pa bo v
v spomin na 60 – letnico znamenju lepot Slovenije,
nastanka legendarne Avse- zato njegov naslov Sloveninikove polke Golica, ki je ja, od kod lepote tvoje. V
najpogosteje predvajana in predprodaji so festivalske
igrana skladba vseh časov v vstopnice cenejše. Kupiti jih
Evropi. V petek in soboto bo je mogoče na prodajnih
začetek festivalskega progra- mestih Eventima in v AvseGlas Banner.pdfspo1 22.6.2015
15:04:24restavraciji v Begunnikovi
ma ob 20.Gorenjski
uri, nedeljski
red pa se bo začel ob 17. uri. jah.

KINOKITKA ob 20. uri: TERMINATOR: GENISYS, Linhartova dvorana
Radovljica*

7. julija
DELAVNICA ob 11. uri: DELAVNICA IZDELOVANJA SVEČK, Čebelarski
muzej Radovljica

10. julija
3. LEŠKI DAN (PRAZNIK KS LESCE) ob 18. uri: ČUPAKABRA, Otroško
igrišče Lesce, ZABAVA S SKUPINAMA DarMar in RockArt, Šotor pri Družbenem centru Lesce
LETNI KINO ob 21. uri: AMATERJI, terasa Radovljiške graščine*

11. julija
3. LEŠKI DAN (PRAZNIK KS LESCE) od 9. ure dalje: 14. TURNIR ZA
BELOV MEMORIAL, Balinišče Lesce

12. julija
C
PRAZNIK KS LESCE ob 9. uri: LEŠKI KOLESARSKI KROG (10 km),
zbor pri Družbenem centru Lesce; ob 10. uri: TURNIR V PRSTOMEM
TU, parkirišče pri Družbenem centru Lesce
Y

14. julija

CM

DELAVNICA ob 11. uri: DELAVNICA IZDELOVANJA SVEČK, ČebelarMY
ski muzej Radovljica

16. julija

CY

ODPRTJE RAZSTAVE ob 19. uri: ODPRTJE RAZSTAVE AKADEMSKIH
CMY
SLIKARJEV Galerija Brigita, Lancovo
K

17. julija
LETNI KINO ob 21. uri: ČAROVNIJA V MESEČINI, terasa Radovljiške
graščine*

TRADICIJA AVSENIK D.O.O., BEGUNJE NA GORENJSKEM 21, BEGUNJE NA GORENJSKEM

od 14. ure dalje: DRUŽENJE S PGD LESCE, KINOLOŠKIM DRUŠTVOM LESCE, OBRTNIKI TER ZABAVA ZA OTROKE Z NAPIHLJIVIMI IGRALI IN PIRATI S KARIBOV, pri Družbenem centru Lesce; od
19. ure dalje: VESELICA PGD LESCE Z ANSAMBLOM BISERI, Šotor
pri Družbenem centru Lesce; ob 19. uri: OSREDNJA PROSLAVA IN
PODELITEV MEDALJ KS LESCE, Čebelarski center Lesce

Tri Avsenikove generacije: Slavko, njegov sin Gregor
in vnuk Sašo
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Pasji konec tedna v Lescah
v Sloveniji, prišla s tremi
tujimi kosmatinci. »Tudi
pes mora uživati v razstavah, sicer se ne pokaže v
pravi luči. Dober handler ga
mora znati motivirati.
Danes sem prišla s tremi
psi: s francoskim buldogom,
maltežanom in bosanskim
terierjem, pripeljala sem jih
tudi še devet,« je povedala.
Tanja Kozinc, lastnica pasje
pekarne Papy iz Radovljice,
pa svojega ljubljenčka
tokrat ni pripeljala s seboj,
posvetila se je gostom na
razstavi. »Lastnikom, ne le
tistim, ki pse razstavljajo, se
zdi hrana zelo pomembna,
tudi zato, ker ima vedno več
psov alergije. Pazijo, da
zanje izberejo zdravo in
skrbno pripravljeno hrano,
zaradi katere so psi bolj
zdravi in se tako pogosto
lahko izognejo pogostim
stroškom veterinarske oskrbe. Večina kužkov pa je
seveda najbolj navdušenih
nad slastnimi nagradami,

Marjana Ahačič

Tanja Kozinc iz pasje pekarne Papy iz Radovljice

Prejšnji konec tedna se je na mednarodni razstavi psov na
hipodromu v Lescah predstavilo več kot tisoč petsto
štirinožcev, katerih lastniki prihajajo iz kar 29 držav.
ki jih v obliki prigrizkov
dobijo za dobro opravljeno
delo. Oboji, lastniki in psi,
nas zdaj že dobro poznajo.

Nekateri kosmatinci zdaj že
kar sami zavijejo v našo
trgovino v starem mestnem
jedru Radovljice.«

Kam le čas beži?
Kam le čas beži, kam se mu mudi? so se spraševali nekdanji sošolci, ki so
pred šestdesetimi leti zaključili tedanjo Nižjo gimnazijo v Radovljici.
Ivanka Korošec
Zbrali so se 6. junija v gostilni Kunstelj. Njihova razrednika sta bila učitelj Vinko
Puntar in predmetna učiteljica Antonija Šmitek, v vsakem razredu je bilo po 35
učencev. Kot je povedala
Metka Rutar, je od 70 nekdanjih sošolcev danes še živih
52, in vsem so skupaj z razglednico »Čebelice« poslali
vabila na srečanje ob 60.
obletnici konca osnovnega
šolanja. Veliko delo je opravila Meta Zupan, poročena
Skodlar, ki je že pred leti
zbrala naslove in nove priimke poročenih sošolk ter organizirala že šest srečanj, prvič
ob 30. obletnici in nato vsakih 5 let. Na letošnje srečanje
je prišlo 31 nekdanjih sošolcev. Raztreseni so po vsej
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Miha Mihelič in njegov dve leti in tri mesece star kernski
terier Ozi

Miha Mihelič iz Sv. Duha je
s svojim dobri dve leti starim kernskim terierjem Ozijem prišel že drugo leto
zapored, predvsem zato, ker
je, kot pravi, razstava blizu
nas, organizirana na prostem, pa še vzdušje je prijetno. In ne nazadnje: ljubki
mali Ozi se je na sobotnem
tekmovanju odlično odrezal!
Prav tako iz Sv. Duha je z
lepotico, airedalsko terierko
Coco prišla Meta Zakrajšek.
»Razstave so edino mesto,
kjer lahko pokažeš psa, za
katerega meniš, da ustreza
standardom pasme, zlasti če
si, tako kot mi, vzreditelj.
Naša airedalska terierka je
bila včeraj ocenjena za najboljšo v svoji pasmi © the best
of breed© ,« je bila zadovoljna
lastnica dveletne psičke, ki
se sicer ukvarja tudi z urejanjem psov za razstave. Pia
Grm Urbančič pa je kot handlerka, ena od le kakih petih

Foto: Primož Pičulin

Pretekli konec tedna je Kinološka zveza Slovenije na hipodromu v Lescah organizirala mednarodno
razstavo psov vseh pasem CACIB Bled 2015, ki se je je udeležilo kar 1.568 kosmatih štirinožcev z
lastniki iz 29 držav, med njimi tudi številni iz Slovenije.

Sloveniji, ena sošolka živi v
Švici in druga v Avstraliji,
glavnina pa še vedno živi v
okolici Radovljice.
Najdlje sta imeli do šole Ana
in Ema Brus, ki sta bivali tik
ob savskem mostu pred Bledom, in Milan Ropret, ki je
stanoval v železniški čuvajnici na Golfu. Predstavljamo si
lahko njihovo pot v šolo,
posebno v zimskem času, ko
cest še niso plužili. Šolarji iz
Krope so stanovali med tednom pri družinah v Radovljici, ob sobotah pa so se peš
napotili domov. Danes od
vseh njihovih tedanjih učiteljev živi le še Vera Fatur,
poročena Boltar. Njihovi učitelji so bili tudi pisatelj mladinskih iger, črtic in več
povesti Tone Gaspari, brat
slikarja Maksima Gasparija;
prof. Stanko Lapuh, tudi

Šestdeset let po koncu osnovne šole so se spet zbrali.

pisatelj in pesnik, in kar je
skoraj neznano, pisec astronomskega priročnika iz leta
1934 ter tudi velik lovski
strokovnjak; prof. Janez
Lenassi, znan slovenski
kipar, ki je bil eden od pobudnikov ustanovitve Forme
vive v Seči in v Kostanjevici
na Krki. Njihova sošolka je
tudi Stanka Bertoncelj, poročena Borovšak, ki je pred leti
izdala knjižico spominov na
medvojno in povojno Radovljico z naslovom Ko sva bili
še majhni. Kar trije so doktorji znanosti: Boris Žemva,
kemik, dobitnik mnogih
domačih in mednarodnih
priznanj, in še dva Kroparja:
Anton Štalc, farmacevt, ter
Dominik Gašperšič, redni
profesor na medicinski
fakulteti, prejemnik Lavričevega priznanja.

