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Vurnikovi
dnevi

Ris na
Jelovici

V Šivčevi hiši so na
ogled predlogi
ureditve Vurnikove
spominske sobe.

Ambasador projekta
ponovne naselitve
risa pri nas je tudi
smučarski skakalec
Peter Prevc.
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Odprli prenovljeni
Čebelarski muzej

Slovesnost ob
dnevu državnosti

Ob svetovnem dnevu čebel so v Radovljici odprli prenovljeni Čebelarski muzej, v katerem je na ogled
nova stalna razstava z naslovom Živeti skupaj. O čebeli in človeku. Slavnostni govornik na prireditvi
je bil predsednik države Borut Pahor.
Marjana Ahačič
V Čebelarskem muzeju v
Radovljici so ob svetovnem
dnevu čebel odprli prenovljeno stalno razstavo z naslovom Živeti skupaj. O čebeli in človeku. Razstavo in
prenovljene prostore muzeja je odprl predsednik republike Borut Pahor, ki je v
svojem nagovoru poudaril

pomen svetovnega dneva
čebel in dejal, da se bomo
Slovenci vedno lahko s
ponosom spomnili, da smo
bili njegovi pobudniki.
Spomnil je, da je Evropska
unija z mehanizmom za
okrevanje in odpornost
odgovorila na posledice epidemije, poudarek okrevanja
pa bo na zelenih in trajnostnih investicijah. Pozval je,

da ta prelomni trenutek
izkoristimo ne le za ohranjanje narave za svoje zanamce, marveč predvsem za trajnostno naravnano življenje.
Kot je poudarila avtorica razstave dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške
občine, so pri projektu sodelovali s partnerji, ki se zavedajo pomena trajnostnega
razvoja in jim ni vseeno za

našo prihodnost in prihodnost avtohtone kranjske
čebele. Pojasnila je, da je
nova razstava zasnovana
celostno in interdisciplinarno ter sloni na treh stebrih
– dediščini, doživetju in izobraževanju. Poudarek je na
sodobni interpretaciji
muzejskih predmetov z več
interaktivnimi vsebinami.
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Tudi letos bo občinska slovesnost ob dnevu
državnosti pri Lipi samostojnosti v Radovljici, po
letu premora spet tudi Radol'ška 10ka, tokrat na
atletskem stadionu.
Občinska slovesnost ob
dnevu državnosti pri Lipi
samostojnosti v Radovljici
bo v četrtek, 24. junija, ob
18. uri. Ob tridesetletnici
samostojnosti Slovenije bo
slavnostni govornik Radovljičan mag. Cveto Uršič,
državni sekretar na ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti.

Občinska slovesnost ob dnevu državnosti pri
Lipi samostojnosti v Radovljici bo v četrtek, 24.
junija, ob 18. uri. Slavnostni govornik bo Cveto
Uršič, državni sekretar na ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
V kulturnem sporedu bosta
nastopila Pihalni orkester
Lesce in Otroška folklorna
skupina Voše. Če bo deževalo, bo prireditev v Linhartovi
dvorani Radovljica.
Radol'ška 10ka bo po letu
premora – lani zaradi covida-19 ni bila organizirana –
tokrat potekala na atletskem
stadionu pri OŠ A. T. Lin-

Avtorica razstave dr. Petra Bole, predsednik države Borut Pahor in župan Radovljice Ciril Globočnik v prenovljenem
Čebelarskem muzeju / Foto: Gorazd Kavčič
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Seja občinskega sveta

Mladi o prihodnosti

Festival gledališča

Sprejeli so novi odlok o oglaševanju in potrdili osnutek
podrobnega prostorskega
načrta za središče Brezij.

Na občinskem srečanju šolskega parlamenta so razpravljali o poklicni prihodnosti
mladih.

Pomoč sodobne
tehnologije
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Taekwon-do klub Radovljica
je na spletu organiziral ne le
vadbo, ampak tudi tekmo.

Prihodnji petek se na odru
Kulturnega doma v Kropi
začenja že osmi Festival gledališča Kropa.
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Radol'ške 10ke je objavljen
na spletnih straneh športne
zveze www.sportna-zveza-radovljica.si, prijave sprejemajo do 22. junija. Vsak
torek in četrtek ob 20. uri se
na stadionu pri radovljiški
osnovni šoli lahko udeležite
brezplačne vadbe za
Radol'ško 10ko s Klemenom
Dolencem.

Danes se izteka
Dermotovo leto
Marjana Ahačič

OBČINSKE NOVICE

harta. Otroški tek se bo začel
ob 16. uri. V družbi mladih
tekačev bo župan Ciril Globočnik ob jubileju samostojne Slovenije pri osnovni šoli
ob 17. uri zasadil lipo, ob
17.30 pa bo sledil start že
devete Radol'ške 10ke.
Tek organizira Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj
in Gorje v sodelovanju s
PGD Radovljica. Razpis

Danes zvečer bodo v Slovenskem domu Korotan na
Dunaju s priložnostno slovesnostjo odprli tematsko
sobo, posvečeno v Kropi
rojenemu slovitemu tenoristu Antonu Dermoti.
Kulturno društvo Kultura-Natura Slovenije, ki ga
vodi Slavko Mežek, je Dermotovo leto začelo 4. junija

lani, ob 110. obletnici pevčevega rojstva, v tem času pa
so se zvrstili številni dogodki, posvečeni spominu na
vse tri brate, tenoriste Dermota: Antona, Leopolda in
Gašperja.
Anton Dermota je v Dunajski državni operi debitiral
leta 1936 in njen član ostal
kar 45 let. Umrl je leta 1989
na Dunaju, kjer je tudi
pokopan.
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Odprli prenovljeni
Čebelarski muzej

Nadgradnja železniške proge je v polnem zamahu
Na odseku železniške proge od Lesc do Jesenic so dela v
polnem zamahu. Potem ko je država dobila dodatna sredstva tudi za nadgradnjo tega odseka, je izvajalec takoj začel
dela, saj se mudi, glavnina mora biti izvedena v času popolne zapore železniške proge med Kranjem in Jesenicami.
Večino del bodo opravili do konca julija, do takrat bo predvidoma prihajalo do občasnih delnih ali popolnih zapor
občinske ceste skozi Lesce pri železniškem prehodu, na
odseku državne ceste od izvoza s krožišča na avtocestnem
izvozu za Bled do semaforja pa bo zaradi gradnje novega
nadvoza nad progo urejen obvoz. Sicer pa je rok za izvedbo
vseh del 16 mesecev, torej morajo biti zaključena do konca
poletja 2022. Po končani nadgradnji se bosta povečali zmogljivost železniške proge in varnost prometa, skrajšal se bo
čas potovanja, zaradi namestitve protihrupnih ograj pa se
bo bistveno zmanjšal tudi hrup za prebivalce ob progi.

1. stran
Čebele in prihodnost
človeka
Cilj utemeljitve novega razstavnega projekta je omogočiti širši pogled na dediščino
čebelarstva s sodobno globalno problematiko – predvsem
čebele kot ogrožene vrste,
kar lahko vpliva na prihodnost človeka, poudarja avtorica. "Pri ciljih utemeljitve
posamezne tematike smo
uporabili razčlenitev posamezne teme v treh nivojih.
Na prvem nivoju je tema
predstavljena s kratkim opisom. Poudarili smo bistvo in
s tem tematiko približali najširšemu občinstvu. Na naslednjem nivoju temo poglobimo in razstavo naredimo
zanimivo zahtevnejšemu
občinstvu in posameznim
ciljnim skupinam. Zadnji
nivo omogoča poglobljen
študijski ogled," je pojasnila.

OBČINA RADOVLJICA

OBJAVA
»Priznanje in nagrada Občine Radovljica
odličnim dijakom v šolskem letu 2020/2021«
Ob prazniku Občine Radovljica 5. avgustu bo občina nagradila izredno uspešne dijake srednjih šol, ki so v šolskem letu
2020/2021 zaključili srednješolsko izobraževanje z odličnim
uspehom v vseh štirih letnikih srednje šole, in dijake – zlate
maturante, ki so na maturi dosegli izjemen uspeh. Prejeli
bodo praktično darilo in denarno nagrado v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Višina denarne nagrade na
posameznega odličnjaka znaša največ 200 EUR neto.
Pogoji in prijava:

Vlagatelji morajo vloge na izpolnjenem obrazcu s priloženo
zgoraj navedeno dokumentacijo predložiti do torka, 27. 7.
2021.

ODGOVORNA UREDNICA:
UREDNIŠTVO:

Urša Peternel (pomočnica odgovorne urednice),
Kaja Beton, Matjaž Klemenc, Peter Kolman
ČASOPISNI SVET:

Barbara Sitar (predsednica),
Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček in Katja Knific
DEŽELNE NOVICE (ISSN 1855-2927) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (sedež časopisa in uredništva). Pravice izdajatelja
izvaja: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (tel. 04/201 42 00,
faks 04/201 42 13, info@g-glas.si, oglasno trženje: Jana Triller, 04/201 42 30).
Deželne novice izhajajo enkrat na mesec v nakladi 23.400 izvodov, brezplačno jih
prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Radovljica, priložene so
tudi izvodom Gorenjskega glasa. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. Distribucija: Poš
ta Slovenije, d. o. o., Maribor. Deželne novice so vpisane v Razvid medijev pod zaporedno
številko 315. Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Pisma bralcev so
omejena na največ 3000 znakov s presledki. Prispevke za naslednjo redno številko, ki bo
izšla v torek, 29. junija 2021, morate oddati najkasneje do petka, 18. junija 2021.

K uveljavljanju muzeja je
pripomogla potujoča razstava panjskih končnic, ki od
leta 1978 gostuje doma in v
tujini.
Na prelomu tisočletja je bila
postavljena nova stalna razstava z naslovom Čebelarstvo na Slovenskem. Avtorica
razstave je Ida Gnilšak.
Muzej vsako leto obišče
veliko obiskovalcev. V letu
2019, pred epidemijo, ga je
obiskalo 38.952 obiskovalcev iz 23 držav sveta.
Župan Radovljice Ciril
Globočnik je zato pri tem
poudaril prav pomen Čebelarskega muzeja tudi pri
obogatitvi sicer pestre turistične ponudbe mesta in
okolice.

Novo vozilo za gorske reševalce

Vloge se posredujejo v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom “Odličnjaki 2021“. Dodatne informacije: Monika Sluga,
tel. št.: 04 537 23 38 ali e- naslov: monika.sluga@radovljica.si.

Marjana Ahačič (marjana.ahacic@g-glas.si, 031/352-514)

Leta 1973, ob dvestoti obletnici smrti Antona Janše, je
bila v obnovljenih in dodatnih muzejskih prostorih
predstavljena dopolnjena
zbirka, nekaj let za tem pa
so v muzej postavili opazovalni panj z živimi čebelami.

Foto: Gorazd Kavčič

Sklep o ustanovitvi čebelarskega muzeja je januarja
leta 1926 sprejel odbor Slovenskega čebelarskega društva. Radovljičan Avgust
Bukovec, urednik glasila
Slovenski čebelar, pa je
kmalu za tem v društvenem
glasilu pod naslovom Naš
čebelarski muzej objavil
povabilo in navodilo za zbiranje čebelarskih predmetov, ki so "vredni, da se
ohranijo". Več kot dvajset let

Če je dijak odličen v vseh štirih letnikih in hkrati tudi zlati
maturant, je upravičen do enega darila in nagrade.
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za tem, 3. julija 1959, so v
Radovljiški graščini slovesno odprli Čebelarski muzej,
v katerem je bilo na začetku
razstavljenih okoli tristo
predmetov. Dela kustosa in
konservatorja je opravljal
Rudolf Razinger.

Priljubljen med
obiskovalci

1. Na objavo se lahko prijavijo dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica in so državljani Republike Slovenije in
so zaključili srednješolsko izobraževanje z odličnim uspehom.
2. Prijava se odda na obrazcu, ki je priložen objavi na občinski spletni strani www.radovljica.si, in sicer »Vloga za priznanje
in nagrado Občine Radovljica odličnim dijakom v šolskem letu
2020/2021«.
Vlogi je treba kot dokazilo za odličen uspeh v vseh štirih letnikih priložiti fotokopije spričeval vseh letnikov srednje šole,
vključno z zaključnim zadnjim letnikom v šolskem letu
2020/2021, kot dokazilo za izjemen uspeh na maturi pa priložiti fotokopijo maturitetnega spričevala s pohvalo (zlati maturanti).

Radovljiški gorski reševalci so prejeli novo intervencijsko terensko vozilo.
www.radovljica.si

Številka: 094-0002/2021
Datum: 27. 5. 2021			
				
Ciril Globočnik l.r.
		
		
ŽUPAN

Slavnostni govornik na odprtju prenovljenega muzeja je bil predsednik države Borut
Pahor. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic
Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava za zaščito in
reševanje (URSZR) nadaljujeta projekt nadomeščanja
izrabljenih intervencijskih
vozil v društvih gorske reševalne službe (GRS), ki sta ga
zastavila po letu 2015. Lani
je tako ministrstvo prek
URSZR omogočilo nakup
šestih terenskih vozil Toyota
Land Cruiser, za kar je
namenilo 330.126 evrov.
Nova vozila, ki so že opremljena za namen gorskega
reševanja, so konec maja v
Pristavi pri Tržiču uradno
predali v uporabo društvom
GRS Ljubljana, Koroške,
Tolmin, Kranj, Škofja Loka
in tudi Radovljica.
V imenu radovljiških gorskih reševalcev je ključe
novega intervencijskega
vozila iz rok obrambnega
ministra Mateja Tonina pre-

vzel njihov načelnik Toni
Smolej. "To vozilo je peto, ki
ga je naše društvo prejelo
prek URSZR. Z njim smo
zelo zadovoljni, saj gre za
eno najboljših vozil doslej,

čeprav so bila tudi vsa prejšnja povsem zadovoljiva in
so služila svojemu namenu.
V naši garaži imamo trenutno še vozilo, ki smo ga prejeli pred šestimi leti, tako da

moramo še razmisliti, ali ga
bomo obdržali, saj vzdrževanje dveh vozil terja tudi
določene stroške, ki jih
mora pokrivati društvo," je
povedal.

Ključe novega vozila je od ministra Mateja Tonina (na sredini) prevzel načelnik GRS
Radovljica Toni Smolej (desno). / Foto: Gorazd Kavčič
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Seja občinskega sveta
Na majski seji občinskega sveta so svetniki sprejeli novi odlok o oglaševanju, potrdili osnutek
podrobnega prostorskega načrta za središče Brezij in sklenili, da najemnina za občinska zemljišča,
na katerih gostinci postavljajo letne vrtove, ostaja evro na kvadratni meter.
Marjana Ahačič
Občinski svet se je na majski redni seji spet sestal na
seji na daljavo. Svetniki so
sprejeli obvezno razlago
odloka o občinskih cestah,
zanimalo jih je namreč
predvsem, ali bi moral o
trajnih spremembah prometnega režima, kakršna je
bila lanska zapora Gradnikove ceste, ki je vplivala na
več kot sto ljudi oziroma več
kot tretjino prebivalcev
naselja, predhodno odločati
občinski svet. Z obvezno
razlago je določeno, da so
predvidene trajne ali začasne spremembe prometnega
režima oziroma prometne
ureditve na občinskih cestah
v pristojnosti upravljavca
občinskih cest in niso del
Programa razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter Letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest, ki ju
sprejema občinski svet.

Odlok o oglaševanju
Svetniki so potrdili tudi nov
odlok o oglaševanju v občini Radovljica. Odlok združuje določbe veljavnega
odloka o oglaševanju in pravilnika o merilih, objektih
in lokacijah za oglaševanje,
z njim pa so zdaj v enem
aktu določena vsa merila in
pogoji za oglaševanje na
območju občine in obenem
posamezna določila usklajena z občinskimi prostorskimi akti ter drugimi predpisi, so pojasnili na občinski upravi.
Z odlokom so določena
merila za postavitev in oblikovanje objektov za oglaševanje ter postopek pridobit-

ve pravice za oglaševanje kot
gospodarsko dejavnost,
oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe
volitev, torej volilne in referendumske kampanje, ter
nadzor in kazni za prekrške.

Brez obešank in
svetlobnih panojev
Spremembe obsegajo predvsem omejitev oglaševanja z
obešankami na drogovih
javne razsvetljave, ki jih ne
dopušča zakon o cestah,
omejitev postavljanja utripajočih svetlobnih objektov in
elektronskih svetlobnih prikazovalnikov zaradi svetlobnega onesnaževanja okolja,
omejitev postavljanja velikih
oglasnih panojev, večjih od
12 kvadratnih metrov, in
omejitev oglaševanja kot
gospodarske dejavnosti na
površinah v lasti ali upravljanju občine. Oglaševanje za
lastne potrebe se bistveno
ne spreminja, ohranja se
dopustnost oglaševanja na
stavbah in pripadajočih gradbenih parcelah sedeža družbe, kjer se dejavnost izvaja,
kar velja tudi za poslovne
stavbe in območja, v katerih
je več poslovnih subjektov.

Tokrat pozitivno o OPPN
Brezje
Svetniki so tokrat potrdili
osnutek odloka o občinskem
podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) za območje
površin za opravljanje verskih obredov in parkov v središču Brezij. Obravnavali so
ga že na seji decembra lani,
ko je bil zaradi več pripomb
predvsem na račun prometne ureditve umaknjen z
dnevnega reda.

Določbe in prikazi sprememb prometne ureditve so
v novem predlogu odloka
izločeni, osnutek pa je bil
ponovno javno razgrnjen.
Območje OPPN obsega jedro Brezij s kompleksom svetišča, to je območje bazilike
Marije Pomagaj, frančiškanskega samostana, obeh
trgov pred cerkvijo, zunanjega oltarja, Plečnikovega
parka, novega parka, parkirišča ter nekaterih obstoječih in novih objektov. OPPN
določa dopustne gradnje in
namembnosti območja. Od

no svetišče Brezje, ki je
pobudnik izdelave OPPN,
za del, ki predstavlja javne
površine oziroma ceste, tudi
za strokovne podlage, pa se
sredstva namenja iz proračuna Občine Radovljica.

Še naprej le simbolična
najemnina
Zaradi posledic, ki jih epidemija covida-19 povzroča
poslovanju gostinskih ponudnikov, bodo najemniki letnih vrtov za gostinsko dejavnost na zemljiščih v občinski lasti tudi v letošnjem

Spremembe obsegajo predvsem omejitev
oglaševanja z obešankami na drogovih javne
razsvetljave, omejitev postavljanja utripajočih
svetlobnih objektov in elektronskih svetlobnih
prikazovalnikov zaradi svetlobnega
onesnaževanja okolja ter omejitev postavljanja
velikih oglasnih panojev.
novih gradenj so predvidene
predvsem gradnja dvorane
pod terenom, nadzidava in
dozidava muzeja jaslic, nadzidava romarskega doma,
novogradnja na mestu praznega objekta Brezje 76 ob
vstopu v park in pripadajočega gospodarskega objekta.
Med parkom in cesto sta
predvidena dva nova objekta
za storitvene dejavnosti.
Travnik v območju zelenih
površin se uredi kot park.
Za del območja, predvsem
ureditev skupnih površin, je
predvidena izvedba arhitekturnega natečaja.
Izdelavo načrta in potrebnih
strokovnih podlag financira
Slovensko Marijino narod-

letu plačali zgolj simbolično
ceno en evro na kvadratni
meter. To omogoča sprejeti
sklep o določitvi višine najemnine zemljišč v lasti Občine Radovljica za gostinsko
dejavnost. S cenikom najema zemljišč je sicer določena letna najemnina 48 evrov
na kvadratni meter za prvo
območje in 28,80 evra na
kvadratni meter za drugo
območje.
Svetniki so sprejeli še letno
poročilo o delu Policijske
postaje Radovljica in zaščite
in reševanja, program dela
varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in oceno
izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2020.

Vprašanja in pobude svetnikov
Marjana Ahačič
Parkirišče v Krpinu
Svetnico Vojko Jesenko je
zanimalo, kakšno je stanje
glede pobude za ureditev
parkiranja v Krpinu in posledično spremembe odloka
glede pokopališča. Kot so v
odgovoru pojasnili na
občinski upravi, pobudo
obravnavajo v sklopu aktivnosti za pripravo odloka o
regulaciji mirujočega prometa v občini. Za gradnjo
novega pokopališča v Krpinu je občina decembra lani
pridobila gradbeno dovoljenje, letos bodo zgrajeni
komunalni priključki, občina pa bo predvidoma v letu
2023 v sklopu prve faze
gradnje novega parkirišča
uredila tudi parkirišče z 28
parkirnimi mesti.

Otroško igrišče v Kropi

Most čez Lipnico

Svetnik Nejc Kliček je na
župana in občinsko upravo
naslovil pobudo, da se na
igrišču v Kropi uredi dostop
tudi za invalide in za otroške
vozičke. Občinska uprava je
v odgovoru svetniku zapisala, da je lokacija dostopa na
otroško igrišče v Kropi v
območju spomeniške zaščite, zato so predlagano ureditev najprej preverili pri
Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Kranj. Kot možnost ureditve tako navajajo
gradnjo klasičnih betonskih
stopnic, ob katerih bi vzporedno uredili ožjo klančino.
Za navedeno dopustno ureditev bodo pridobili predračun in preverili možnost
zagotovitve sredstev v proračunu, so še pojasnili v odgovoru svetniku.

Svetnico Mojco Faganel je
zanimalo, ali občina namerava sanirati most čez Lipnico,
ki pelje na Ovsiše, tako da bo
po tem, ko ga za obnovo železniške proge uporabljajo
tudi težki tovornjaki in druga
mehanizacija, varen za uporabo občanov. Občinska
uprava je svetnici pojasnila,
da je konstrukcija obstoječega nadvoza čez potok Lipnica
v naselju Ovsiše v zadovoljivem stanju, kar omogoča
njegovo varno uporabo.
"Obremenitev nadvoza z gradbiščnimi tovornimi vozili
bistveno ne vpliva na poslabšanje statične nosilnosti
mostne konstrukcije, vpliva
pa na povečano obrabo vozne površine, ki se bo sanirala
po zaključku vseh del, vezanih na nadgradnjo železniš-

ke proge, kar je predvideno
do marca leta 2022," so zapisali v odgovoru.

Potihrupna ograja
Svetnik Maksimiljana Kalana je dal pobudo za namestitev protihrupne ograje ob
železniški progi na območju
Boštjanove in dela Šobčeve
ulice v Lescah. Občina je za
odgovor na pobudo zaprosila naročnika nadgradnje
železniške proge, Direkcijo
Republike Slovenije za
infrastrukturo (DRSI). Iz
odgovora pristojne državne
institucije je razvidno, da je
glavni razlog za to, da v okviru nadgradnje gorenjske
železniške proge na tem
območju ni načrtovano
nameščanje protihrupne
ograje, dejstvo, da bi ta posegala izven mej javne železniške infrastrukture.

Občinski svet
o pokrajinah
Občinski svet soglaša z ustanovitvijo pokrajin
in umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino
s sedežem v Kranju, a v nastajajoči pokrajinski
zakonodaji predlaga tudi več sprememb.
Marjana Ahačič
Občinski svet je na majski
seji sprejel mnenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje, ki ga bo posredoval Državnemu svetu RS – koordinatorju procesa ustanovitve
pokrajin. V njem soglaša z
ustanovitvijo pokrajin in
teritorialno umestitvijo občine v Gorenjsko pokrajino, v
katero so umeščene še občine Bled, Bohinj, Cerklje na
Gorenjskem, Gorenja vas Poljane, Gorje, Jesenice,
Jezersko, Kranj, Kranjska
Gora, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič,
Železniki, Žiri in Žirovnica.
Območje predlagane regije
meri približno 2.145 kvadratnih kilometrov in ima
204.211 prebivalcev.
Občinski svet soglaša tudi s
predlaganim
imenom
Gorenjska pokrajina in sedežem pokrajine v Kranju.
Predlaga pa več sprememb
določb osnutkov zakona o

ustanovitvi pokrajin, zakona
o pokrajinah s katalogom
pristojnosti in nalog ter zakona o financiranju pokrajin.
Med drugim občinski svet
predlaga, naj se podrobno
določijo naloge regionalnega
pomena in razmeji, kaj bo
izvajala pokrajina in kaj
lokalne skupnosti, ter vnaprej določi tudi ustrezen vir
financiranja, konkretno naj
se opredelijo tudi prenesene
državne naloge.
Izdela naj se natančna analiza, kolikšen del sredstev
občinskih proračunov se bo
prenesel v proračun pokrajin in koliko delovnih mest
bo glede na predvideni prenos občinskih nalog prenesenih z občin na pokrajine;
določi naj se realnejši rok za
prenos zaposlenih z občinskih na pokrajinske uprave.
Prav tako naj se določijo
realnejši roki za noveliranje
vse zakonodaje, je v svojih
predlogih poudaril radovljiški občinski svet.

Razpis je še vedno odprt
Ker sredstva, ki jih občina namenja spodbudam v
gospodarstvu, še niso porabljena, je januarja
objavljeni razpis še vedno odprt.
Marjana Ahačič
Občina Radovljica tudi letos
v proračunu namenja sredstva za spodbude gospodarstvu. Javni razpis, v okviru
katerega bodo razdelili 32
tisoč evrov, je še vedno
odprt. Prvi rok za prijavo se
je sicer iztekel že v marcu,
ker pa sredstva niso bila
porabljena, ostaja razpis
odprt do porabe sredstev
oziroma do konca oktobra.
Kot pojasnjujejo na občinski
upravi, so spodbude namenjene odpiranju novih delovnih mest in samozaposlovanju, kar prispeva k manjši
brezposelnosti na območju
občine. Ta je bila v aprilu
letos v občini Radovljica

7-odstotna, na Gorenjskem
6,5-odstotna in v Sloveniji
9-odstotna
Na razpis se tako lahko prijavijo samostojni podjetniki,
ki so se samozaposlili po 9.
septembru preteklega leta
ali v letu 2021, oziroma podjetja, ki so v primerjavi s
preteklim letom povečala
število zaposlenih. Prijavitelji so upravičeni do povračila
stroškov zaposlitve, to je
povračila plačila prispevkov
ali plač, vendar največ do
2.400 evrov pomoči.
Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani
Občine Radovljica, za vse
informacije pa se lahko prijavitelji obrnejo tudi na
občinsko upravo.

Tečaji varnega dela za lastnike gozdov
Blejska območna enota Zavoda za gozdove bo 22. junija z
začetkom ob 8. uri organizirala enodnevni tečaj Varno delo
v varovalnih gozdovih, 22. in 23. septembra pa dvodnevni
tečaj Varno delo z motorno žago. Tečaja sta financirana iz
Programa razvoja podeželja in sta za udeležence brezplačna. Udeleženci so lahko lastniki, zakupniki ali uporabniki
gozdov. Ob prijavi je treba izpolniti Izjavo upravičenca
usposabljanja. Tečaja bosta potekala v Učnem centru v
Bohinjski Bistrici (Grajska cesta 10), praktični del pa na terenu v gozdu. Kandidati se lahko prijavijo na Zavodu za gozdove Slovenija, OE Bled, Ljubljanska 19, Bled, tel. št. 04 57
50 300 oziroma po e-pošti bojan.bajzelj@zgs.si. Prijave
sprejemajo še najkasneje tri dni pred tečajem oziroma do
zasedbe razpoložljivih mest. Več informacij lahko dobite
tudi na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.
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Franci
Dežman
(1948–2021)
V maju, ko pomlad vzbrsti v novo življenje, je zaključil
svojo življenjsko pot Franci Dežman, po domače Prinčkov
Franci. Vse njegovo aktivno življenje je bilo povezano z
družino, kovino, turizmom in Brezjami, rojstno vasjo. Bilo
je prekratko za uresničitev vseh načrtov, ki jih je še imel.
Bolezen mu je vzela moči in z žalostjo v srcu smo se za
vedno poslovili.
Z ustanovitvijo Turističnega društva na Brezjah sta se starša Franc in Marija aktivno vključila v njegovo delovanje.
Njuni poti je sledil in jo nadaljeval tudi Franci.
Leta 1984 je začel delati v vodstvu društva kot član nadzornega odbora. Član odborov je bil vse do prezgodnje smrti.
Leta 1989 je prevzel položaj podpredsednika društva in od
1990 do 1996 je bil njegov predsednik. V času predsedovanja je izpeljal ali dal pobudo za celo vrsto zelo pomembnih
investicij in programov. Naj navedemo nekatere: ureditev
infrastrukture in asfaltiranje centralnega parkirišča, projekt prometne signalizacije, rekonstrukcija in širitev gostilne na Črnivcu, prenova promocijskega gradiva, ureditev
avtobusne postaje na Črnivcu, modernizacija parkirne službe – nakup radijskih postaj, redno načrtovanje in izvajanje čistilnih akcij na območju celotne krajevne skupnosti,
redno sofinanciranje delovanja organizacij in društev v
kraju, sodelovanje pri ustanavljanju vrtca na Brezjah
(društvo je odstopilo nekaj prostorov za njegovo delovanje,
doniralo zemljišče za igrišče in sredstva za nabavo igral),
skupaj s Frančiškanskim samostanom je društvo začelo
izdajati vsakomesečni Informativni list za obiskovalce Brezij, začel se je razvoj športnega parka na Črnivcu, urejeno
je bilo športno igrišče na Brezjah, začele so se aktivnosti
celovitega načrtovanja ureditve jedra Brezij, društvo je aktivno sodelovalo pri organizaciji obiska papeža Janeza Pavla II. na Brezjah, dana je bila pobuda za ureditev glavne
dostopne ceste na Brezje, ki je bila po zaključku njegovega
predsedovanja tudi uresničena.
S predajo vodenja naslednji generaciji turističnih delavcev
se Franci ni umaknil, svoje delo je nadaljeval. Prevzel je
vodenje parkirnih delavcev in skrb za urejenost parkirišča
in njegove okolice. Njegovo poklicno znanje je bilo nepogrešljivo pri vzdrževanju strojev v lasti društva. Poznavanje dela na parkirišču in organizacije usmerjanja prometa
je bilo zelo pomembno v času povečanega obiska Brezij.
Nikoli ni zavrnil prošenj sosedov ali sokrajanov za pomoč
pri vsakdanjem delu. Imel je veliko prijateljev in sorodnikov, ki so se vedno radi družili z njim, se z njim smejali in
tudi zapeli. Veliko let je pel tudi v cerkvenem pevskem zboru. Njegova družba je bila prijetna, glas žameten in prijazen. Z vsakim obiskovalcem je hitro vzpostavil stik in velikokrat smo slišali vprašanje: "Kje pa imate danes Francija?
Pogrešamo ga."
Pred nekaj leti je zahrbtna bolezen načela njegovo zdravje.
Ni se vdal. Še vedno je bil v sredini med nami, na in ob
parkirišču. Z nasveti nam je pomagal pri reševanju težav,
povezanih z usmerjanjem prometa, vzdrževanjem strojev
in organizacijo zaključnih srečanj ob velikem šmarnu, ko
je pod svojim kozolcem združil usmerjevalce prometa, prodajalce spominkov, policiste in še koga.
Z njegovim odhodom smo v društvu izgubili vestnega člana, v kraju iskrivega sogovornika, v družini vzornega očeta.
Ponosni smo na to, da je bil pripravljen svoje znanje in
izkušnje deliti z nami. Potrudili se bomo, da njegovo delo
z enako voljo in zagnanostjo nadaljujemo. Bil je dober in
delaven človek. Krajani, člani Turističnega društva Brezje
in sosedje smo mu hvaležni, da je svoje življenje posvetil
Brezjam in ljudem, ki predstavljajo vsakodnevni utrip vasi.
Turistično društvo Brezje,
Branislav Šmitek, predsednik

Projekt Gibajmo za zdravje
Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje bo v tem
letu dvakrat mesečno, predvidoma ob sobotah, organizirala
splošno telesno vadbo in pohode, namenjene mladim od 7.
do 15. leta starosti. Več informacij lahko najdete na spletni
strani/www.sportna-zveza-radovljica.si. Vadbe se predvidoma začenjajo že ta mesec.

Obnova kopališča
Občina Radovljica bo nadaljevanje celovite rekonstrukcije radovljiškega kopališča prijavila na javni
razpis ministrstva za šport za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo športnih bazenov, ki je v teku.
V prvi fazi obnova garderob, sanitarij in restavracije ter terapevtski bazen.
Marjana Ahačič
Občina je predlani začela
prvo od dveh faz preureditve
kopališča v Radovljici in v
tem sklopu lani dokončala
gradnjo strojnice za elektroenergetske naprave za potrebe sedanjega in načrtovanega novega kompleksa. V
prvi fazi je predvidena še
ureditev vseh spremljajočih
prostorov, kot so garderobe,
sanitarije za veliki bazen in
kamp ter restavracija, nato
pa izgradnja novega učno-terapevtskega bazena.
V drugi fazi so načrtovane
še preureditev obstoječega
olimpijskega bazena v pokrit
olimpijski bazen z možnostjo odpiranja strehe, ureditev vseh spremljajočih prostorov bazenov, zunanja ureditev kopališča ter postavitev
zunanjega tobogana.
Preurejeni kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem
in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom ter osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje, pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi.
Pri tem poudarjajo, da je cilj
posodobiti kopališče tako,
da bo predstavljalo atraktivno turistično, sodobno športno-rekreacijsko ter terapevtsko in velneško infras-

Postopna obnova radovljiškega kopališča se je začela že predlani.

V aprilu so v sklopu prenove prestavili ograjo
kopališča proti Obli gorici, in sicer z namenom,
da pridobijo nadomestne ležalne površine, ki jih
bodo izgubili zaradi gradnje novega
učno-terapevtskega bazena.
trukturo. Prilagojena bo
sodobnim standardom –
tudi ekološkim in energetskim – ter razvojnim priložnostim destinacije na področju razvoja športnega turizma. Občina Radovljica je
namreč tudi članica konzorcija Olimpijski športni cen-

ter Bled - Radovljica. V aprilu so sicer v sklopu prenove
že prestavili ograjo kopališča
proti Obli gorici, in sicer z
namenom, da pridobijo
nadomestne ležalne površine, ki jih bodo izgubili zaradi
gradnje novega učno-terapevtskega bazena.

"Za ograjo tako zdaj ni več
pešpoti, bo pa speljana čez
Oblo gorico z novo trim stezo, ki bo urejena kot izglasovani projekt participativnega
proračuna Telovadba v gozdu," še pojasnjujejo na
občinski upravi, kjer so tudi
pripravili načrt ureditve poti
s šestimi vadbenimi točkami. Za poseg bo treba pridobiti soglasje Zavoda RS za
varstvo narave, ker je Obla
gorica naravna vrednota
državnega pomena. Izvedbo
načrtujejo po pridobitvi
soglasja, predvidoma jeseni
letos.

Stanovalce moti hrup
Krajani dela Lesc, ki živijo v neposredni bližini podjetja Veriga, že od lanske jeseni opozarjajo na
čezmeren hrup iz bližnjega proizvodnega objekta. Skrbi jih, da je trenutno stanje zaradi epidemije le
začasno. Občina je zadevo predala inšpekciji, v podjetju pa zatrjujejo, da ne presegajo zakonsko
določenih vrednosti in da so storili celo več od predpisane zaščite.
Peter Kolman,
Marjana Ahačič
Septembra lani je skupina
krajanov Šobčeve in Boštjanove ulice ter Vrtače iz Lesc
zbrala podpise pod peticijo, s
katero so pozvali podjetje
Veriga K.F., Lesce, k ukrepom za zmanjšanje hrupa, ki
ga po njihovih ugotovitvah
povzroča nova prezračevalna
naprava. Hrup se, tako pravijo, v različnih jakostih širi v
stanovanjsko naselje, še
posebno moteč je v času nočnega počitka in ob nedeljah.
Z nekaj manjšimi ukrepi se
je sicer stanje za spoznanje
izboljšalo, vendar je po njihovem prepričanju še vedno
nad mejo sprejemljivega.

Enaki rezultati, različna
interpretacija
Podjetje je sicer naročilo
meritve hrupa, ki naj bi
dokazovale, da ta ne presega

dovoljene zakonske meje,
pri meritvah so bili prisotni
tudi predstavniki stanovalcev. Ti se strinjajo, da so bile
opravljene korektno, rezultati pa se ujemajo z meritvami, ki so jih opravljali tudi
sami. Menijo pa, da poročilo
prikazuje napačne zaključke, da namreč hrup ne presega vrednosti na letni ravni.
Po besedah prizadetih krajanov so se na podjetje obrnili
večkrat, a so nad odzivom
razočarani, saj imajo občutek, da se jih želijo le s čim
manjšim vložkom znebiti.
Ugotavljajo, da trenutno
ponoči hrupa sicer ni, kar
pripisujejo zmanjšanemu
obsegu proizvodnje, zato jih
predvsem skrbi, kaj bo, ko
bo proizvodnja spet potekala
v polni meri, ter dejstvo, da
je dosedanja komunikacija s
strani podjetja pogosto vsebovala ignoranco ali celo
grožnje.

Ker kljub pogovorom ni bilo
zanje zadovoljivih sprememb na bolje, so se obrnili
na pristojne institucije. Z
inšpektorata za okolje in
prostor so potrdili prejem
prijave, a postopka še niso
začeli.

Presenečeni, da so še
vedno nezadovoljni
Direktor družbe Veriga K.F.
Mitja Peterlin ob tem izraža
presenečenje nad nezadovoljstvom prebivalcev, prepričan, da gre zgolj za stanovalce ene stanovanjske
stavbe. "Vsa potrebna merjenja hrupa smo izvedli v
prisotnosti stanovalca, ki se
je predstavil kot predstavnik. Za meritve pooblaščeno podjetje je ugotovilo, da
tako v nočnem kot dnevnem času zakonsko dovoljene meje niso bile presežene. Kljub temu smo z
namenom boljšega počutja

stanovalcev hrup skušali
zajeziti in tako za boljše
sosedske odnose namenili
ogromno denarja."
Peterlin ob tem poudarja, da
podjetje Veriga na sedanji
lokaciji deluje že od leta
1921, stanovalci, ki so se priselili kasneje, pa da so se
morali zavedati, da so se
naselili v bližino nekdanje
industrijske cone, čemur,
poudarja, je bila primerna
tudi nižja cena zemljišč.
Peterlin meni, da je očitek,
da se ne želijo pogovarjati,
neresničen, kar da so dokazali tudi s povabilom k sodelovanju pri meritvah. "Ko
smo v zvezi s hrupom zagotovil in dokazali vse potrebno, so stanovalci uporabili
druga sredstva, ki niso vezana na hrup. Samo v zadnjih
mesecih se je pri nas zamenjalo kar nekaj inšpekcijskih služb s prijavo vedno
iste stanovanjske hiše."
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Junij v znamenju Vurnika
Na dan obletnice rojstva arhitekta Ivana Vurnika, ko imajo v spomin na rojaka krajevni praznik, v Radovljici tudi letos pripravljajo sklop prireditev,
ki osvetljujejo življenje in delo arhitekta in njegove žene slikarke Helene Kottler Vurnik.
Marjana Ahačič
V torek so se z uvodno prireditvijo, na kateri je krajane in
goste nagovoril predsednik
sveta krajevne skupnosti
Andrej Golčman, v arkadah
pri cerkvi na Linhartovem
trgu začeli letošnji Vurnikovi
dnevi, prireditev, s katero v
Radovljici zaznamujejo krajevni praznik, posvečen 1.
junija 1884 rojenemu rojaku
arhitektu Ivanu Vurniku.
Na uvodnem dogodku je
predsednik Sveta Krajevne
skupnosti Radovljica na
kratko orisal delo v preteklem letu, ki ga je, tako kot
povsod, zaznamovala epidemija. "Kljub temu smo
nekaj postorili tudi na
komunalnem področju.
Tako smo sofinancirali
obnovo pločnika ob Cesti
Staneta Žagarja in finančno
priskočili na pomoč pri ureditvi Kranjske ceste. Nadal-

natečaja v Galeriji Pasaža, v
bližnji Šivčevi hiši pa razstavo predlogov za ureditev
Vurnikove spominske sobe,
ki je nastala v sodelovanju
Centra arhitekture Slovenije
in Fakultete za arhitekturo.
Obe razstavi bosta na ogled
do konca junija, danes pa bo
ob 19. uri v Plesni dvorani
Radovljiške graščine še
predstavitev predlogov za
ureditev spominske sobe.
Kot poudarja Barbara Viki
Šubic s Centra arhitekture
Slovenije, je osrednji dogodek Vurnikovih dni prav
razstava, ki jo vsako leto pripravijo z eno od vabljenih
fakultet. "Letos smo k sodelovanju povabili Fakulteto
za arhitekturo Univerze v
Ljubljani. Pod mentorstvom
arhitektke in profesorice
Maruše Zorec je v okviru
seminarskega dela nastalo
sedem idejnih predlogov za
ureditev spominske sobe v
Vurnikovi rojstni hiši."
Kot še poudarja Šubičeva,
sta bila zakonca Vurnik
pomembna radovljiška krajana, spomin nanju pa bi
bilo smiselno in vredno
počastiti z ureditvijo spominske sobe. "Iskreno upamo, da bo zamisel o spominski sobi, ki bi lahko obogatila kulturno-turistično
ponudbo v Radovljici, lokalne prebivalce pa opomnila
na bogato ustvarjalnost
zakoncev Vurnik, padla na

juje se tudi obnova radovljiške tržnice; letos smo kupili nove mize in del tržnice
pokrili. Trg tako dobiva
osveženo podobo, tudi v
spomin lani preminulemu
arhitektu Marku Smrekarju, človeku, ki je svoje delo
v Radovljici na tem trgu
začel in ga tudi končal –
zadnje skice zanj je naredil
zgolj mesec dni pred smrtjo," je povedal Golčman.
V okviru slovesnosti so nato
na trgu odkrili maketo starega mestnega jedra, delo
Urbana Magušarja. KUD
Radovljica – Linhartov oder
(Rok Andres, Januša Avguštin, Goga Granatir, Peter
Kolman in Andraž Pavlič)
pa je pripravil recital poezije
domačinke Bernarde Mrak
Kosel.
Dogajanje se je nato preselilo na Linhartov trg, kjer so
odprli razstavo letošnjega
Vurnikovega fotografskega

Razstavo v Šivčevi hiši je s kratkim nagovorom na Linhartovem trgu odprl župan Ciril
Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič
plodna tla in bo eden od predlogov v prihodnjih letih
tudi uresničen."
Osrednjo prireditev dopolnjuje še razstava zmagovalnega natečajnega predloga
študentov fakultete za arhitekturo, ki so ob lanskih
Vurnikovih dnevih pripravili projekt Vurnikove poti
po Radovljici, in razstava
kolažev Vurnikovih del, ki
jih je leta 2014 oblikovala

Rina Barbarić, v radovljiški
knjižnici.
Letošnje Vurnikove dneve
bo v petek, 11. junija, sklenilo predavanje z naslovom
Arhitekturna stičišča: Trajnostno vsak dan, na katerem bodo predstavljene
izstopajoče prakse s področja urejanja prostora in arhitekture, ki pri svojem delovanju iščejo možnosti za
sonaravni razvoj, ter vodena

arhitekturna ekskurzija v
Prekmurje, ki jo organizatorji načrtujejo za jesen. V
Vili Podvin v Mošnjah pa
pod vodstvom priznanega
kuharskega mojstra Uroša
Štefelina ves mesec ponujajo Vurnikov degustacijski
meni.
Vurnikova pot 2021 je načrtovana za jesen, tokrat bo
popotnike arhitekt Robert
Potokar vodil v Prekmurje.

Prejemniki nagrad: Filipa Valenčić (Vurnikova študentska
nagrada) ter Mirko Popović in Marko Primažič (Vurnikovi
študentski priznanji) / Foto: Gorazd Kavčič
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Zaradi obnove
zapore ceste
Juniju se bo začela tudi
rekonstrukcija regionalne
ceste Lesce–Kamna Gorica–
Lipnica na odseku med krožiščem z Gorenjsko cesto in
krožiščem z Boštjanovo ulico v Lescah, kjer občina ureja
kolesarsko stezo in pločnik.
V sklopu občinske investicije
bodo urejene tudi cestna razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija ter obnovljen
vodovod. Rekonstrukcijo
ceste financira Direkcija RS
za ceste in bo obsegala preplastitev ceste z delno zamenjavo spodnjega ustroja,
višinsko korekcijo poteka
ceste, korekcijo prečnega
profila ceste in ureditev cestnih priključkov.
Za izvedbo rekonstrukcije
ceste in izgradnjo fekalnega
kolektorja bo med 6. junijem in 10. julijem potrebna
kombinirana zapora ceste,
pojasnjujejo na občinski

upravi. Popolna zapora ceste je predvidena na odseku
od križišča regionalne ceste
s cesto Rožna dolina do krožišča z Boštjanovo ulico,
delna zapora ceste pa na
odseku od krožišča z
Gorenjsko cesto do križišča
regionalne ceste s cesto
Rožna dolina.
Gradbena dela bodo na tem
odseku izvajali v dveh fazah
(zapora leve in desne polovice vozišča). Promet bo med
krožiščem z Gorenjsko cesto in križiščem s cesto Rožna dolina urejen s pomočjo
začasnih semaforjev. Tri
nedelje je predvidena popolna zapora celotnega odseka,
vključno z lokalno cesto do
uvoza k Mercatorju.
V času zapore ceste bosta
vodena ločena obvoza, in
sicer za osebna vozila in
redno avtobusno linijo ter
za tovorni promet. Natančen obvoz je prikazan na
občinski spletni strani.
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Mladi
Modrica kar ni
hotela izginiti

Mladi o prihodnosti

Radovljičan Mitja Kavčič je še kot dojenček prejel
diagnozo hemofilija.

V maju je potekalo občinsko srečanje šolskega parlamenta, ki ga je tokrat organizirala Osnovna šola
Staneta Žagarja iz Lipnice. Obravnavali so poklicno prihodnost.

Urša Peternel

Maša Likosar
Skupnega srečanja na daljavo, ki ga je povezovala Stella
Muhovec s šole organizatorke, so se udeležili učenci in
mentorji šolskih skupnosti z
Osnovne šole A. T. Linharta
iz Radovljice, Osnovne šole
F. S. Finžgarja iz Lesc,
Osnovne šole Antona Janše
iz Radovljice in Osnovne
šole Staneta Žagarja iz Lipnice. Pogovarjali so se o vsebini nacionalnega otroškega
parlamenta, ki že drugo leto
poteka pod naslovom Moja
poklicna prihodnost, ob tem
pa so vse šole predstavile
raznolike poglede na poklice
in poklicno prihodnost svojih učencev.

Spoštljivo izražanje
stališč

Mitja Kavčič
"Ko sem bil star šest mesecev, sta starša opazila modrico na roki, ki kar ni in ni
hotela izginiti. Zato sta me
peljala k zdravniku, kjer so
po preiskavi ugotovili, da
imam motnjo strjevanja
krvi, hemofilijo," pripoveduje sogovornik. Hemofilijo je
podedoval, prenašalka je
bila mama, medtem ko njegova sestra, ki je imela petdesetodstotno možnost, da
bi bila prenašalka, okvarjenega gena ni prejela.

odročne kraje." Zaradi omejitev gibljivosti sklepov že
podzavestno pazi na gibe,
ukvarja se tudi s športom.
Najbolj priporočljiva športa
sta plavanje in kolesarjenje,
tako kot za vse osebe s poškodovanimi sklepi.
Mitja dela kot računalniški
tehnik v podjetju v Šenčurju, je poročen in ima dva
sinova, stara dve in šest let.
"Sinova sta zdrava, če bi
imel hčerko, pa bila obvezna
prenašalka, saj bi prejela

Hemofilija je redka dedna bolezen z motnjo
strjevanja krvi, pri kateri osebe ne krvavijo
močneje in hitreje, ampak dlje. Sodobno
zdravljenje jim danes omogoča aktivno življenje,
skoraj brez omejitev. Za osebe s hemofilijo so
problematične notranje krvavitve v mišicah in
sklepih, ki povzročajo okvaro sklepov, kronične
bolečine in omejeno gibljivost.
Mitja se je že kot otrok moral
soočiti s številnimi omejitvami, pogosto je bil v bolnišnici. "Odraščal sem še v času,
ko je bilo priporočljivo, da
hemofiliki ne telovadimo.
Tudi zato, ker takrat še ni
bilo preventivnega, to je profilaktičnega zdravljenja.
Tako sem šele nekje konec
osnovne šole začel z vadbo v
šoli, ko sem se tudi nekoliko
bolj razumno odločal, kaj mi
lahko povzroči krvavitev in
kaj ne. Starša sta me skušala
'spraviti k pameti', da nisem
počel stvari, zaradi katerih
sem končal v bolnišnici ... A
v bolnišnicah smo bili
hemofiliki, tudi jaz, tako
pogosto, da smo si bili vsi
čisto domači ..."

moj okvarjeni kromosom
X," pravi.
Pa se mu zdi, da je danes
lažje živeti kot hemofilik kot
v času njegovega otroštva?
"Zagotovo. Tudi oskrbo s
strjevalnimi faktorji smo v
Sloveniji dvignili na zavidljivo raven. Menim, da je to
tudi razlog, zakaj se danes
mladi hemofiliki praktično
ne zavedajo same bolezni."
Mitja Kavčič je dejaven tudi
v Društvu hemofilikov Slovenije, saj meni, da je zelo
pomembno povezovanje in
izmenjava izkušenj. Povezujejo se tudi mednarodno,
na evropskih in svetovnih
kongresih, na izobraževanjih ter tako širijo zavedanje
o tej redki bolezni.

Učenci lipniške šole so z
mentorico Jano Penca Ponikvar predstavili rezultate
ankete o poklicnih interesih
in željah, razmišljali o poklicih prihodnosti in predstavili aktivnosti pri projektu
Erasmus+, kjer se učijo o
aktivnem državljanstvu.
"Učimo se spoštljivo predstaviti svoja stališča. Skozi
igro vlog smo izvedli demokratične volitve in pripravili
volilno srečanje, kjer sta oba
kandidata predstavila vsak
svoj program," so povedali
lipniški učenci in dodali, da
so se v okviru šolskega parlamenta pripravljali tudi na

cna prihodnost si predstavljam neko dejavnost, s katero se bom preživljala, ko
bom odrasla," je dejala
učenka Ajda in med slabostmi našega šolskega sistema
poudarila preširoko zastavljen program, ki vključuje
preveč predmetov.
Foto: arhiv OŠ Staneta Žagarja Lipnica

Sedemnajsti april je svetovni dan ozaveščanja o hemofiliji, bolezni, ki jo ima 229
Slovencev. Gre za neozdravljivo, dedno bolezen strjevanja krvi, ki jo ima tudi Mitja
Kavčič, Radovljičan, ki zadnja leta z družino živi v Ljubljani.

K sreči je v vseh teh letih
medicina tako napredovala,
da hemofiliki, tudi sogovornik, lahko živijo skoraj povsem običajno življenje. "Preventivno zdravljenje, način
shranjevanja zdravil, ki so
lahko tudi na sobni temperaturi, neodvisnost od bolnišnice pomeni, da lahko tudi
potujem na nekoliko bolj

Tudi o epidemiji

Občinsko srečanje šolskega parlamenta osnovnih šol iz
radovljiške občine je tokrat potekalo na daljavo, udeleženci
so ga spremljali prek videokonference.
mednarodna srečanja na
Zoomu s partnerskimi šolami. V anketi so ugotovili, da
so interesi za poklicna področja zelo raznoliki, največ
zanimanja pa učenci kažejo
za tehnično-raziskovalno
področje, sledi praktično
področje, učenke pa so izrazile interes za delo z ljudmi.

Slediti svojim željam
Učenci radovljiške Osnovne
šole Antona Janše z mentorico Sašo Jalen so predstavili
poklicne možnosti, ki jih
imajo njihovi učenci po zaključku šolanja, in dva programa, ki potekata na njihovi šoli, in sicer poseben in

prilagojen program z nižjim
izobrazbenim standardom,
katerega učenci se lahko vpišejo na dvoletno nižjo poklicno šolo in nadaljujejo svojo
poklicno pot na katerikoli
srednji šoli.
Učenci Osnovne šole A. T.
Linharta iz Radovljice z
mentorico Ivico Gracelj so
dejali, da je izbira izobrazbe
ena najpomembnejših odločitev, na katero vpliva več
dejavnikov, a pri tem je ključno, da sledimo svojim željam. Predstavili so analizo
ankete o poklicnih željah
svojih učencev in delili razmišljanja o kakovosti našega
šolanja. "Pod pojmom pokli-

Učenci leške šole z mentorico Ines Sliško so pojasnili,
kako je bilo na aprilskem
srečanju nacionalnega otroškega parlamenta, ki sta se
ga udeležila dva njihova
učenca – Anže in Tjaša.
Povedala sta, da so obravnavali deset različnih podtem,
Anže je bil v skupini, ki se je
pogovarjala o vplivu covida-19 na šolanje. "Učenci in
učenke v času epidemije in
šolanja na daljavo doživljajo
stres zaradi različnih obremenitev in stisk. Na prvem
mestu so skrbi glede ocenjevanja in ponovne vrnitve v
šolo. Izražajo tudi stiske, ker
se ne morejo družiti s prijatelji," je povedal Anže. Tjaša
pa v zvezi s poklicno prihodnostjo dejala, da mladi med
drugim izražajo tudi zaskrbljenost, da bi v prihodnosti
naše delo v nekaterih poklicih lahko nadomestili roboti.
Župan Ciril Globočnik, ki se
je vsako leto pridružil občinskemu srečanju šolskega
parlamenta, je bil tokrat
zadržan, zato jih je pozdravil na posnetku.

Pravice za otroke, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo
Marjana Ahačič
Na Centre za socialno delo
se z vprašanji o tem, katere
pravice jim pripadajo, obrača veliko staršev otrok, ki
potrebujejo posebno nego
in varstvo. Kot pojasnjujejo
na gorenjskem CSD, lahko v
skladu z zakonom uveljavljajo pravico do dela s skrajšanim delovnim časom,
dodatek za nego otrok, delno plačilo za izgubljeni
dohodek in dodatne dneve
letnega dopusta.

Krajši delovni čas
Gre za pravico, po kateri lahko eden od staršev, ki varuje
in neguje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali
težje duševno prizadetega
otroka, pod zakonsko določenimi pogoji dela krajši
delovni čas do 18. leta starosti otroka.

varstvo, je pravica, ki jo za
otroka lahko uveljavlja eden
od staršev ali druga oseba za
otroka, če ima otrok stalno
ali začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji in tu
dejansko živi. Do dodatka je
upravičen, dokler trajajo
razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti, po 18.
letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.
Dodatek za nego otroka je
mesečni prejemek, ki znaša
102,40 evra, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroke z
nekaterimi boleznimi s seznama hudih bolezni pa
204,80 evra. Pravica do
dodatka za nego se prizna
na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Dodatek za nego

Plačilo za izgubljeni
dohodek

Dodatek za nego otroka, ki
potrebuje posebno nego in

Delno plačilo za izgubljeni
dohodek je osebni preje-

mek, ki ga prejme eden od
staršev ali druga oseba,
kadar zapusti trg dela ali
začne delati krajši delovni
čas zaradi nege in varstva
otroka s težko motnjo v
duševnem razvoju ali težko
gibalno oviranega otroka ali
otroka z določeno boleznijo
iz seznama hudih bolezni.

Dodatni dnevi letnega
dopusta
Zakon o delovnih razmerjih
določa, da ima delavec, ki
neguje in varuje otroka, ki
potrebuje posebno nego in
varstvo, pravico do najmanj
treh dodatnih dni letnega
dopusta.
Kot sporočajo s centra za
socialno delo, se lahko z
dodatnimi vprašanji v zvezi
s pravicami iz starševskega
varstva nanje obrnete po
telefonu, dosegljivi so na
številkah 04 537 14 00 in 04
537 14 24.
Ob tem opozarjajo na še
nekaj pravic s področij drugih resorjev, ki se ne uvelja-

vljajo na centrih za socialno
delo, se pa uveljavljajo na
podlagi veljavne odločbe o
dodatku za nego otroka.
Tako na primer zakon o
dohodnini posebej določa,
da se otrok, ki ima pravico
do dodatka za nego, šteje za
vzdrževanega družinskega
člana.
Starši lahko na pet let uveljavljajo tudi vračilo davka na
motorna vozila za nakup
motornega vozila za prevoz
invalidne osebe. Oprostitev
se lahko uveljavlja od vozil z
močjo motorja do vključno
150 kW ali za motorna vozila, posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, prav tako je
mogoče uveljavljati oprostitev plačila letne dajatve za
uporabo cest za vozila za
prevoz otrok, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo, in
sicer do njihovega 18. leta
starosti oziroma do 26. leta
starosti, če se šolajo. Vloga
za za oprostitev plačila dajatve se vloži na upravni enoti.

Kolesarski park posebno radi
uporabljajo učenci bližnje šole

Tik pred odprtjem so se na bližnji Osnovni šoli Antona Janše razveselili donacije več kot dvajsetih koles poganjalcev, ki jih otroci vsakodnevno uporabljajo
na novem kolesarskem poligonu.

Marjana Ahačič

"Všeč mi je, ker se pri ovinku lahko nagnem. Všeč mi
je tudi, ker sem vedno bolj
spreten. Všeč mi je, ker je
blizu, ker se tam družimo s
prijatelji in ker tja hodimo
vsak dan," o razlogih, zakaj
je navdušen nad novim
kolesarskim poligonom, ki
so ga postavili v starem delu
radovljiškega športnega parka, zapisal Klemen, eden od
učencev OŠ Antona Janše,
ki so športni park preizkusili med prvimi in ga tudi vsakodnevno uporabljajo.
"Kot po naključju smo v
aprilu dobili donacijo 24
koles poganjalcev, ki se odlično obnesejo na t. i. pumptracku. Za nas je bližina in
urejenost vseh športnih
igrišč in druge športne
infrastrukture ena najboljših stvari, ki nam jih mesto
lahko ponudi," je povedala
ravnateljica Jelena Horvat.
Kolesa poganjalce jim je
podarilo podjetje AV Šport,
ki je sicer distributer priznanih športnih znamk. Učitelji športa so jih skupaj z otroki preizkusili in jih za šolsko

med seboj ritmično povezani
v krožno celoto. Za premikanje po njih ne uporabljamo
pedalov ali odrivanja, temveč
se po grbinah gibamo s premikanjem težišča telesa.
Tako pri vzpenjanju na grbino kolo ali drug rekvizit razbremenimo, ob spustu z
grbine pa ponovno obremenimo. Tovrsten način gibanja je fizično intenziven in
omogoča tako vadbo najmlajših kot tudi vrhunskih
športnikov. Poleg tega vož-

uporabo pri športu, podaljšanjem bivanju in drugih
aktivnostih obdržali enajst,
preostala pa so otrokom
podarili za uporabo doma.
Kot pravijo v šoli, so otroci
nad kolesi in novim poligonom, kjer jih dnevno uporabljajo, navdušeni. Učitelji ugotavljajo, da je tovrstno kolesarjenje hkrati zabava in rekreacija, pri kateri se razgibajo, a

morajo pri aktivnosti še kako
uporabljati tudi glavo – zaradi
vzdrževanja pozornosti, koordinacije in podobno. Učence
tudi ves čas opozarjajo na
nevarnosti, na pozornost do
drugih ter seveda na uporabo
zaščitne čelade.
Kolesarski poligon – pravijo
mu tudi pumptrack ali kolopark – je sestavljen iz asfaltiranih grbin in zavojev, ki so

nja po teh poligonih krepi
razvoj ravnotežja in koordinacije, kar je pomembno za
razvoj motoričnih sposobnosti otrok in mladine, poudarjajo v podjetju AV Šport.
Občina je za investicijo
namenila 67 tisoč evrov; dve
tretjini sredstev so zagotovili
iz proračuna, preostala sredstva z uspešno kandidaturo
občine na javnem razpisu
Fundacije za šport, so sporočili z občinske uprave. Z
nedavno ureditvijo balinišča

in novim kolesarskim poligonom tudi stari del športnega parka dobiva novo,
živahnejšo in tudi privlačnejšo podobo, ki jo bodo
predvidoma že v naslednjih
tednih zaokrožili še preplastitev rokometnega igrišča,
namestitev ograje in vrat
okrog starega dela parka ter
urbane opreme. V starem
delu športnega parka bo
potem veljal enak režim
obratovanja in nadzora kot v
novem delu.

Prejšnji teden so novi kolesarski poligon v Radovljici s
priložnostno slovesnostjo tudi uradno odprli. Pristojni
posebej opozarjajo na previdnost in upoštevanje pravil za
varno uporabo poligona. / Foto: Gorazd Kavčič

Med najbolj navdušenimi uporabniki kolesarskega poligona so učenci bližnje Osnovne
šole Antona Janše, ki se z doniranimi kolesi poganjalci skoraj vsak dan odpravijo med
grbine in zavoje.
1. člen
(vsebina odloka)

Vrste objektov za oglaševanje ter podrobnejša merila in pogoji za postavitev objektov za oglaševanje so določeni s tem odlokom. Pogoje za po-

3. člen

III. POGOJI POSTAVITVE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE

Objekti za oglaševanje so stalni in začasni.
Stalni objekti so:
- velike in male samostoječe in stenske table,
- vitrine,
- plakatni stebri,
- zastave,
- slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
- vrtljivi prikazovalniki.
Začasni objekti so:
- prenosljivi ulični panoji,
- ulični transparenti,
- zvočne naprave,
- drugi premični objekti in naprave postavljene za določen čas.

2. člen
(vrste objektov)

II. VRSTE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE

S tem odlokom se določa oglaševanje na območju občine Radovljica (v
nadaljevanju: odlok).
Na območju občine se oglašuje na objektih za oglaševanje za izvajanje
gospodarske dejavnosti, objektih za oglaševanje za lastne potrebe ter
oglaševanje za potrebe volilne ter referendumske kampanje.
S tem odlokom se določa vrste, pogoje, merila za postavitev in oblikovanje objektov za oglaševanje ter postopek pridobitve pravice za oglaševanje, nadzor in kazni za prekrške.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
o oglaševanju v občini Radovljica

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
94/07 – UPB-2 in spremembe), 9. člena Zakona o financiranju občin
(Ur. l. RS, št. 123/06 in spremembe), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Ur. l. RS, št. 29/11 – UPB-8 in spremembe), 12. člena Odloka o prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/12 in spremembe) in
17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 18. redni seji dne 19. 5. 2021 sprejel

1.

1. ODLOK o oglaševanju v občini Radovljica
2. OBVEZNA RAZLAGA 1. in 2. odstavka 11. člena Odloka
o občinskih cestah
3. SKLEP o določitvi višine najemnine zemljišč v lasti Občine
Radovljica za gostinsko dejavnost
4. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti
Občine Radovljica
5. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

VSEBINA

www.radovljica.si

Na celotnem območju občine niso dopustne naslednje vrste objektov za
oglaševanje:
- svetlobni utripajoči objekti ter drugi elektronski objekti in elektronski
prikazovalniki - svetlobni prikazovalniki (displeji),
- objekti za oglaševanje površine nad 12 m2,
- obešanke na drogovih javne razsvetljave.

6. člen
(prepoved vrst objektov za oglaševanje)

Objektov za oglaševanje in nameščanje oglasnih sporočil ni dopustno
postavljati oziroma nameščati:
- v nasprotju s prostorskimi akti in veljavno zakonodajo,
- na kmetijska in gozdna zemljišča,
- na kozolce, skednje, hleve, druge pomožne kmetijsko gozdarske
objekte,
- v območja kulturnih spomenikov in območja varovanja kulturne dediščine, razen objektov za oglaševanje za lastne potrebe ob pridobitvi
soglasja organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine,
- v območja varovanja naravnih vrednot oz. z naravovarstvenim statusom, razen oglaševalskih objektov za lastne potrebe ob pridobitvi soglasja organa pristojnega za varstvo naravne vrednote oziroma ohranjanje narave,
- v javne parke in parkovne ureditve,
- na drevesa,
- na zelenice, ki predstavljajo gradbene parcele stanovanjskih sosesk,
- na in ob vodotoke, na zemljišča v upravljanju vodnega gospodarstva,
- na lokacije, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto naselja, kompleksa ali objekta, kvalitetne mestne ali vaške ureditve, arhitekturo
objektov in krajinske podobe,
- na lokacije, kjer bi zakrivali javne objekte, obeležja, spomenike ali
druge pomembne objekte ali naprave,
- ob pokopališča,
- na ograje, zunanje površine izložbenih oken in vrat, inštalacijske
omarice,
- na prometno signalizacijo in prometno opremo in na lokacije, kjer bi
se zaradi tega zmanjšala prometna varnost in zmanjšala zaznava prometne signalizacije (križišča, cestni priključki), kar velja tudi v času
plakatiranja za potrebe volilne in referendumske kampanje,
- na konstrukcije in ograje podvozov, nadvozov in mostov,
- na lokacije, kjer bi ovirali interventne dostope,
- na lokacije, kjer so že postavljeni drugi objekti ali naprave za oglaševanje in bi se s tem zmanjšala njihova sporočilnost,
- na urbano opremo, ki ni objekt za oglaševanje,
- na gradbiščne ograje.
Prepovedano je nameščati ali trositi propagandni material na javnih površinah.

5. člen
(prepoved postavitve)

Objekte za oglaševanje za izvajanje gospodarske dejavnosti je dopustno
postavljati na površinah v lasti ali upravljanju občine.
Objekt za oglaševanje za lastne potrebe je dopustno namestiti na stavbo,
v kateri se opravlja oglaševana dejavnost, ter na zemljišču gradbene parcele te stavbe.
Oglaševanje za potrebe volilne ter referendumske kampanje se izvaja
skladno z določili predpisa, ki ureja to področje.

4. člen
(postavitev)

stavitev objektov za oglaševanje določajo tudi Odlok o prostorskem redu
Občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO), drugi prostorski izvedbeni akti
ter drugi občinski predpisi in veljavni zakonski predpisi.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 281, 4. junija 2021

deželne novice

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
št. 281, 4. junija 2021

12. člen
(dovoljenje)

UO, stran 2

7. člen
(nameščanje vsebine)

IV. POGOJI IN NAČIN PRIDOBITVE DOVOLJENJA
ZA OGLAŠEVANJE KOT GOSPODARSKO DEJAVNOST

Na velikih in malih samostoječih in stenskih tablah, plakatnih stebrih, vitrinah, uličnih panojih je dovoljeno vsakodnevno nameščanje plakatov.
Oglasne vsebine dimenzijsko ne smejo presegati velikosti objekta za
oglaševanje.

-

Dovoljenje za oglaševanje na javni površini izda pristojni oddelek občinske uprave. Dovoljenje vsebuje:
- ime oz. naziv upravičenca, kateremu se izda dovoljenje,
- navedbo vrste objekta za oglaševanje,
- navedba natančne lokacije oglaševalskega objekta,
- obdobje veljavnosti dovoljenja,
- višino in način plačila takse za oglaševanje, skladno z odlokom o občinskih taksah,
druge obveznosti.

8. člen
(izvajalci)

Ob tem se je porodila ideja,
da bi tudi na radovljiški
LUR lahko ustanovili skupino, ki bi izdelovala punčke

Punčke so izdelane po enakem kroju, obleke, čeveljčki
in modni dodatki pa so
avtorsko delo, plod domišljije in ustvarjalnosti vseh

13. člen
(obveznosti oglaševalcev)
Oglaševalec mora objekt za oglaševanje označiti s firmo gospodarske
družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte za oglaševanje ter skrbeti za urejenost njihove neposredne okolice. Poškodovane
plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove oziroma prazna mesta
očistiti ali prelepiti z enobarvnim belim ali sivim papirjem ter skrbeti za
urejen videz.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku oziroma dvojezično, če
gre za mednarodno prireditev ali oglaševalsko akcijo. Oglaševalec mora
poskrbeti, da je vsebina sporočil v skladu z veljavnimi predpisi.
Lokacije za posamezne vrste objektov za oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem in določili tega odloka.
14. člen
(prenehanje oglaševanja)

Vsaka punčka dobi svoje
ime

Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe,
samostojni podjetniki posamezniki in imajo registrirano to dejavnost (v
nadaljevanju oglaševalec).
9. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)
Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javni površini so:
- lokacija za oglaševanje je skladna z določili prostorskih izvedbenih aktov, s tem odlokom, z drugimi občinskimi akti ter zakonskimi predpisi,
- objekt za oglaševanje je skladen z določili prostorskih izvedbenih aktov, s tem odlokom, z drugimi občinskimi akti ter zakonskimi predpisi,
- dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja,
- da ima oglaševalec poravnane obveznosti do občine,
- da oglaševalec nima postavljenih objektov za oglaševanje na javni ali
zasebni površini brez dovoljenja (ali pogodbe) občine,
- da je oglaševalec odstranil objekt za oglaševanje (in vzpostavil urejeno
stanje) na javni površini, ki ni bil postavljen v skladu z določili prostorskih izvedbenih aktov in tega odloka.
10. člen
(pridobivanje dovoljenja na osnovi javnega razpisa)

Oglaševalec, ki preneha z dejavnostjo oglaševanja pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je dolžan najmanj 15 dni pred prenehanjem oglaševanja o tem obvestiti občinsko
upravo in takoj odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje ter poravnati
vse obveznosti.
Oglaševalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v dovoljenju ali
pogodbi, v katerem je bil upravičen uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje in vzpostaviti urejeno stanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni.
15. člen
(prepovedi)
S tem odlokom so na področju oglaševanja prepovedani:
- uporaba lokacij oziroma oglaševanje brez dovoljenj iz tega odloka ali
v nasprotju z njim,
- nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov ali naprav za oglaševanje,
poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja,
nameščanje in lepljenje oglasnih sporočil izven objektov za oglaševanje.
-

V. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
16. člen
(pomen)

zato je nosilni slogan projekta Posvoji punčko in reši
otroka.

spodbujajo tudi spletanje
prijateljskih vezi med izdelovalci punčk in njihovimi
"posvojitelji". Punčke, ki jih
v Sloveniji izdelujejo od leta
2003, namreč z donacijo v
višini dvajset evrov, kolikor
stane cepljenje enega otroka, donatorji "posvojijo" in
otroku s tem dajo priložnost
za zdravo življenje. Prav

boleznim v državah v razvoju, jo je sicer že pred leti seznanila tašča njene hčerke
Marija Feist iz Ljubljane. Ta
se je že pred več kot desetletjem priključila skupini prostovoljk, ki šivajo punčke,
pred leti pa celo prevzela
vodenje skupine Zavoda za
oskrbo na domu, kjer punčke šivajo skupinsko in tako

S projektom, katerega
namen je zbiranje sredstev
za programe cepljenja otrok
proti šestim nalezljivim

Branka Ogrizek in Marija Feist

Morda skupina tudi v
Radovljici

s stresom, naj gre le za slab
dan ali pa daljše obdobje
izgub in kroničnih bolezni.
Preživljanje časa z ljudmi
preganja osamljenost, daje
občutek pripadnosti in povečuje občutek lastne vrednosti. Tudi zato so takšne skupine ljudi, ki se trudijo za
isti cilj, neprecenljive.
Punčke sicer razstavljajo v
Ljubljani na trgu in na gradu, prodajajo jih tudi na
vseh poštah, v zadnjem času
pa je aktualna prodaja po
spletu. Kdor bi želel donirati
v dober namen, lahko punčko kupi tudi pri Branki
Ogrizek doma.

Pomoč otrokom in
spletanje vezi

Pravico za pridobitev dovoljenja za oglaševanje oglaševalec lahko pridobi
na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let za stalne objekte
za oglaševanje. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave.
Ponudba oglaševalca, ki sodeluje na javnem razpisu, mora vsebovati:
- navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele in katastrske občine,
- navedbo vrste objekta za oglaševanje z vsemi tehničnimi podrobnosti,
- dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja,
- podpisano izjavo o poravnanih obveznosti do občine.
Z javnim razpisom se lahko vnaprej določi kriterije, na podlagi katerih se
izbere ponudnik ali pa se lokacije licitirajo. V primeru licitacije je izbran
ponudnik, ki ponudi najvišje nadomestilo za posamezno lokacijo, pri čemer je izklicna vrednost enaka višini predpisane občinske takse. V primeru izbire ponudnika na licitaciji občinska uprava izbranemu ponudniku
izda dovoljenje za oglaševanje, s katerim se določi lokacija za oglaševanje, vrsta objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja, ter z njim sklene
pogodbo, s katero se določi pogoje in način plačila na licitaciji izglasovanega nadomestila. Tako določen način plačila nadomestila predstavlja
»drug način plačila« v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Zakona o financiranju občin.

Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih se opravlja oglaševana storitev ali dejavnost, in na gradbenih parcelah teh stavb
ter samo za nosilce te dejavnosti ali storitve, ki delujejo ali imajo sedež v
teh stavbah. Oglaševanje je omejeno na sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja in blagu ali storitvi, ki izhaja iz te dejavnosti (in ni oglaševalska dejavnost).
Na stavbah in površinah je dopustno oglaševati za lastne potrebe z:
- napisom podjetja,
- znakom podjetja,
- nalepkami,
- zastavami,
- simboli podjetja, izdelka, storitve in podobno,
- izvesnimi tablami in napisi nad vhodom ali izložbami,
- oglaševalnimi vitrinami ali drugimi objekti za oglaševanje, v katerih sta
blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora.
17. člen
(pogoji)
Oglašuje se le ob vhodu v objekt oziroma neposredno nad vhodom ali
izložbo. Če je v stavbi ali območju več dejavnosti in imajo skupen vhod ali

Ivanka Korošec

tako po vsej Sloveniji nastajajo unikatne, ročno izdelane
punčke, samo s pomočjo slovenskih je bilo tako rešenih
že več kot dvajset tisoč otrok
v državah v razvoju, pove
gospa Feist. "V projekt se
vključujejo vse generacije,
predvsem starejšim izdelovanje punčk predstavlja zanimiv in koristen način preživljanja prostega časa."

iz cunj. Le začeti je treba in
gotovo bi se našle prostovoljke, ki bi z veseljem sodelovale za dober namen. Hkrati
pa je pomembno tudi druženje, ki ima daljnosežne koristi za zdravje. Druženje,
povezovanje, pogovor in
vpetost v skupno delo so lahko odločilni pri spopadanju

šivilj, ki sodelujejo v tem
vseslovenskem projektu.
Vsaka punčka dobi svoje
ime, osebno izkaznico ter
dopisnico s podatki izdelovalca, sta pojasnili gospe.
Posvojitelj na ta način izdelovalcu sporoči, kje je punčka
našla nov dom. Z neizmerno
ustvarjalnostjo prostovoljcev

Punčke, ki jih v Sloveniji izdelujejo od leta
2003, namreč z donacijo v višini dvajset evrov,
kolikor stane cepljenje enega otroka, donatorji
"posvojijo" in otroku s tem dajo priložnost za
zdravo življenje. Prav zato je nosilni slogan
projekta Posvoji punčko in reši otroka.

Ko je gospe Branki Ogrizek
pred dvema mesecema
nenadoma umrl soprog, s
katerim sta bila poročena
skoraj šestdeset let, je uteho
našla v ustvarjalnosti. Dolgoletna prostovoljka v Domu
dr. Janka Benedika namreč
že dolgo kvačka oblačilca za
lutke v Unicefovem projektu Punčka iz cunj.
"Izdelujem oblekice, hlačke
ali kapice. Ko se jih nabere
okoli dvajset, jih pošljem v
Ljubljano, kjer z njimi opremijo punčke (ali fantke).
Kvačkam tudi druge drobne
predmete, na primer vrtnice, klobučke, šopke, prtičke.
Poklanjam jih svoji skupini
v domu in prijateljem," je
povedala v Kropi rojena
Radovljičanka, ki je vso
delovno dobo preživela v
tedanji Kemični tovarni
Podnart. Kar petdeset let sta
s soprogom živela na Gregorčičevi ulici, kjer je zdaj
njen vnuk, pred tremi leti pa
sta se preselila v stanovanje
na Kolodvorski 1.

11. člen
(pridobitev dovoljenja na osnovi predloga oglaševalca)
Pravico za pridobitev dovoljenja za oglaševanje oglaševalec lahko pridobi
tudi na podlagi predloga. Za pridobitev dovoljenja mora predlagatelj izpolnjevati pogoje iz 9. člena tega odloka. Dovoljenje se izda praviloma za
dobo dveh let za stalne objekte za oglaševanje.
V primeru oglaševanja na javnih površinah z začasnimi objekti za oglaševanje za namen oglaševanje prireditev ali humanitarnih akcij se dovoljenje
izda za čas trajanja prireditve ali humanitarne akcije.
Predlog mora vsebovati:
- podatke o upravičencu, ki bo izvajal oglaševanje,
- navedbo vrste objekta za oglaševanje z vsemi podatki o objektu in
napravi oglaševanja (načrt predloga izvedbe z navedbo gabaritov in
finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
- navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje z vrisano lokacijo na grafični predlogi v merilu 1:500 ali 1:1000,
- dokazilo o registraciji za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena,
soglasje za poseg v območjih varovanj (varovalnem pasu ipd.).
-

Uteho je našla v ustvarjalnosti

Radovljičanka Branka Ogrizek kvačka oblačilca za lutke v Unicefovem projektu Punčka iz cunj, s katerim ta humanitarna organizacija zbira sredstva
za cepljenje otrok v državah v razvoju.
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Številka: 7113-16/2021-3
Datum: 20. 5. 2021

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2
ZUT.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej,
kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina
in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Zemljišči, ki sta
predmet te odločbe, sta v lasti Občine Radovljica in sta namenjeni javni
rabi kot prometna infrastruktura. 245. člen ZUreP-2 določa, da objekt
oziroma del objekta, ki je lahko oziroma mora biti grajeno javno dobro,
pridobi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo,
ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti
izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo
zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe. Zemljišči javno dobro – občinska cesta iz tega sklepa sta cestni svet, kot določa Zakon o cestah
(ZCes-1).

O brazložitev :

ki sta v zemljiški knjigi vpisani kot lastnina Občine Radovljica in sta v naravi površina javne občinske ceste, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro – občinska cesta.

ID znak

Katastrska
občina

1) Na zemljiščih:

2155 1391/12

2155 - Hraše

16

37

Katastrska
površina
(GURS) v m2
OBČINA RADOVLJICA

OBČINA RADOVLJICA

Lastništvo

2166 1717/2

ID znak

198

JAVNO DOBRO

Katastrska
Lastništvo
površina
(GURS) v m2

Številka: 7113-16/2021-4
Datum: 20. 5. 2021

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih
javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno,
da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javne rabe. O
izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni
sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporaba
predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih
postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. O izvzemu iz javne rabe je dne 20. 5. 2021 Občinski svet Občine
Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

O b raz lož itev :

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO ter se vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.

2166 - Češnjica
pri Kropi

Katastrska
občina

2. Z zemljišča:

se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra – občinska cesta.

2155 312/33

2155 - Hraše

Katastrska
občina

ID znak

ODLOČBO O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica

1. Z zemljišč:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09,
51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014),
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017)
in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica z 18. redne seje, z dne
19. 5. 2021, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 18. redne seje, z dne 19. 5.
2021, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja
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5.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

4.

UO, stran 6

Organizator volilne ali referendumske kampanje dodeljenih oglasnih mest
ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
Če organizator volilne ali referendumske kampanje ne začne uporabljati
vseh dodeljenih plakatnih mest v roku treh dni od vročitve odločbe o do-

22. člen

Organizatorji volilne ali referendumske kampanje pridobijo prostor na
objektih za oglaševanje na podlagi javne objave pogojev za pridobitev
pravice uporabe plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se razdelijo med
organizatorje z žrebanjem lokacij.
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave
izmed delavcev občinske uprave.

21. člen

Za potrebe volilne ali referendumske kampanje občina brezplačno zagotovi vsem organizatorjem osnovno informiranje volivcev v občini o listi
kandidatov oziroma kandidatu na plakatnih mestih, ki jih določi v katastru
oglasnih mest iz 34. člena odloka. Plakatna mesta se zagotovi v naseljih,
v katerih so sedeži krajevnih skupnosti.
Poleg brezplačnih mest občina zagotovi tudi dodatna plakatna mesta na
začasnih velikih oglasnih panojih, ki so na razpolago pod določenimi pogoji in proti plačilu.

20. člen

Oglaševanje (plakatiranje) za potrebe volilne ali referendumske kampanje
se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

19. člen

VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV

Za vsak objekt za oglaševanje za lastne potrebe in za njegovo umestitev
v prostor je predhodno treba pridobiti soglasje pristojnega oddelka občinske uprave.
Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati:
- navedbo vrste objekta za oglaševanje,
- prikaz mikrolokacije objekta za oglaševanje s prikazom na posnetku
dejanskega stanja ali katastrskem načrtu v merilu 1:500,
- grafični prikaz objekta za oglaševanje ali prikaz idejne rešitve oblikovanja objekta za oglaševanje s prikazom umestitve v prostor in navedbo
vseh tehničnih karakteristik. Grafični prikaz mora vsebovati vsaj tloris
in pogled na načrtovano postavitev objekta za oglaševanje; priporočljiva je fotomontaža,
- dokazilo o lastništvu zemljišča ali soglasje lastnika zemljišča.
Oglaševanje za lastne potrebe znotraj obstoječih in novih sklenjenih proizvodnih, športnih, trgovskih, poslovnih ali drugih zaključenih območij se
izvaja na podlagi idejne rešitve ureditve oglaševanja celotnega območja.
Za slikovno ali pisno obdelavo stene zgradbe ali zavese gradbenih odrov
je treba vlogi priložiti idejno rešitev oglaševanja na steni ali zavesi s prikazom poslikave in njeno umestitev na fasadi objekta. Rešitev mora upoštevati členitev fasade.

18. člen
(soglasje)

UO, stran 3

Male samostoječe in stenske table določa velikost oglaševalne površine do
3 m2. Praviloma se jih namešča kot samostoječe v območjih mestne ureditve, na ali ob površinah za pešce in površinah pred poslovnimi objekti,
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika mora biti najmanj 1,5 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa najmanj 3 m oziroma izvedena izven pasu, namenjenega postavitvi prometne
signalizacije.
Malih samostoječih in stenskih tabel ni dovoljeno nameščati v kombinaciji z velikimi tablami ali blizu njih.

26. člen
(male samostoječe in stenske table)

Velike samostoječe in stenske table določa velikost oglaševalne površine
od 3 m2 do 12 m2. Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na
cestišče pravokotno, 0,75 do 1,50 m nad njim ter izven pasu, namenjenega postavitvi prometne signalizacije. Presledek med parom tabel (dveh
tabel) na navpičnem stiku je 0,6 m.
Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja posamezno ali v parih, če lokacija to dopušča. Razmik pri
zaporedni postavitvi posameznega objekta za oglaševanje mora biti enak
njegovi dvakratni dolžini, če so nameščeni v paru pa dvakratni dolžini
para.
V eni oglaševalski coni je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike velikih
tabel.
Velikih samostoječih in stenskih tabel ni dovoljeno nameščati v kombinaciji z malimi tablami ali blizu njih, v starem mestnem jedru oziroma v območju varovanj kulturne ali naravne dediščine, na stanovanjske stavbe in
vrtne ograje stanovanjskih hiš.

25. člen
(velike samostoječe ali stenske table)

Poleg splošnih meril in pogojev oblikovanja in postavitev so za posamezno vrsto objekta za oglaševanje predpisani še posebna merila in pogoji.

Posebna merila
24. člen

Poleg meril in pogojev za postavitev objektov za oglaševanje, ki izhajajo iz
prostorskih aktov občine, drugih občinskih predpisov in zakonskih predpisov, se s tem odlokom predpisuje še podrobnejša merila za postavitev
in oblikovanje objektov za oglaševanje.
Objekti za oglaševanje morajo biti:
- po vrsti, formatu in barvi enotno oblikovani v isti oglaševalski coni
(oglaševalska cona je celotno vidno polje, razen če je prekinjeno s
križiščem ali drugim elementom mestne ureditve),
- postavljeni v sklenjene celote v okviru ureditev naselja,
- postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih
ambientov ali območij,
- oblikovno usklajeni z drugimi elementi uličnega prostora in urbane
opreme,
- postavljeni tako, da so vodoravni robovi objektov v paru in ponovitvi
poravnani,
- če s tem odlokom ni drugače določeno, je objekte za oglaševanje za
izvajanje gospodarske dejavnosti dopustno osvetljevati v okviru mejnih
vrednosti, ki jih določajo predpisi o svetlobnem onesnaževanju in ne
motijo osnovne uporabe prostora,
- oglaševanje javnih kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditev, ki jih oglašuje organizator prireditve, šteje za oglaševanje za lastne
potrebe in je dopustno na območju, na katerem poteka prireditev in
samo v času prireditve.
Objekti za oglaševanje so lahko opremljeni s simbolom občine oziroma z
barvo, ki je podlaga grbu Občine Radovljica, pod pogojem, da je za to
pridobljeno soglasje.

Splošna merila
23. člen

VII. MERILA ZA OBLIKOVANJE IN POSTAVITEV OBJEKTOV
ZA OGLAŠEVANJE

delitvi plakatnih mest, mora v naslednjih 48 urah obvestiti pristojen občinski organ o začetku uporabe.
Komisija plakatna mesta, ki jih organizator ne začne uporabljati v predpisanem oziroma opredeljenem roku, lahko razdeli med ostale organizatorje volilne ali referendumske kampanje v skladu z določili 21. člena tega
odloka.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

dostop, se jih oglašuje na skupnem objektu za oglaševanje, praviloma ob
vhodu v stavbo ali dostopu na območje.
Objekti, s katerimi se oglašuje na poslovnih stavbah ali prostorih ter njihovih zemljiščih gradbene parcele, ne smejo presegati velikosti poslovne
stavbe ali prostora ter velikosti okoliškega prostora. Nad slemenom stavb
in nad ravnino strehe objektov za oglaševanje za lastne potrebe ni dopustno postavljati.
Izvesne table in napisi nad vhodom ali izložbami morajo biti nad pohodno
površino ali pločnikom dvignjeni najmanj 2,5 m.
Izveski in napisi nad vhodom in izložbami se v območju kulturnega zgodovinskega spomenika Staro mestno jedro Radovljice oblikujejo in nameščajo skladno s priročnikom urbane opreme za Linhartov trg v Radovljici,
ki je na vpogled na Občini Radovljica, enako velja za druga območja, za
katera je izdelan priročnik urbane opreme.
Objekt za oglaševanje za lastne potrebe je dopustno osvetljevati v okviru
mejnih vrednosti, ki jih določajo predpisi o svetlobne onesnaževanju. S
prenosljivim uličnim panojem pred poslovno stavbo ali poslovnim prostorom se lahko oglašuje samo v obratovalnem času poslovne stavbe ali
enote in se mora po koncu obratovalnega časa vedno odstraniti. Oglašuje se lahko samo z malimi prenosljivimi panoji.
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UO, stran 4

VIII. NADZOR

IX. KAZENSKE DOLOČBE
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Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz
prve alineje 15. člena tega odloka.

Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.

Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.
Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prve alineje 15. člena tega odloka.

38. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja občinski organ nadzora.
Če organ nadzora ugotovi, da je objekt za oglaševanje postavljen v nasprotju z določili tega odloka ali oglaševalec ne izpolnjuje obveznosti
oglaševalca po tem odloku, odredi njegovo odstranitev skladno s svojimi
pooblastili.

37. člen

Znotraj sklenjenih javnih rekreacijskih in športnih območij je dopustno
nameščati napise, katerih oglasno sporočilo je usmerjeno v območje in
namenjeno obiskovalcem in uporabnikom območja.

36. člen

Za politične shode in druge množične prireditve ter za dogodke pod pokroviteljstvom občine se lahko določijo tudi druge lokacije velikih prenosljivih uličnih panojev in transparentov.

35. člen

Lokacije objektov za oglaševanje za gospodarsko dejavnost se skladno z
določili tega odloka določi v katastru oglasnih mest. Oblikovanje in velikost objektov za oglaševanje se določi v katalogu urbane opreme.

34. člen
(kataster oglasnih mest in katalog urbane opreme)

Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o kulturnih, turističnih,
športnih in drugih prireditvah, ki so prijavljene oziroma dovoljene s strani
pristojnega organa. Oglaševanje se lahko opravlja na eni lokaciji ali iz
vozečega avtomobila, vendar s hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje sporočila. Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora izvajati v skladu s predpisi o prekomerni obremenitvi okolja s hrupom. Za izvajanje je
treba pridobiti ustrezno dovoljenje.

33. člen
(zvočne naprave)

Transparente nad ulicami je dopustno postaviti na območju naselij na lokacijah, ki jih predhodno določi in potrdi pristojni oddelek občinske uprave. Namenjeni so obveščanju o kulturnih, turističnih, športnih in drugih
prireditvah in shodih.
Transparenti nad ulicami in cestami morajo biti nameščeni in oblikovani
tako, da so:
- obešeni pravokotno na cestišče tako, da je višina spodnjega roba
transparenta najmanj 4,50 m in največ 6 m nad voziščem,
- izdelani iz tkanine oziroma materiala brez leska, ki se ne raztegne, ne
mečka ali ob vremenskih vplivih kako drugače ne poškoduje,
- pritrjeni z vodoravnimi jeklenimi vrvmi in ne ogrožajo statične stabilnosti objektov ali naprav, na katere so pritrjeni,
- besedilo in druga vsebina na transparentih grafično oblikovani.
Obsega oglaševanja s transparenti se opredeli v katastru oglasnih mest
iz 34. člena tega odloka.

32. člen
(transparenti nad ulicami in cestami)

nosti in aktivnosti, pomembnih za občane, se oglašuje med trajanjem te
dejavnosti oziroma aktivnosti in se mora ob koncu aktivnosti odstraniti.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Male samostoječe table ne smejo biti postavljene pravokotno na cestišče
in osvetljene z lastnim virom svetlobe.
Male samostoječe in stenske table se lahko postavljajo v parih s presledkom 0,6 m po navpičnem stiku. Tabli v paru morata imeti isto orientacijo,
enotno velikost in obliko ter enoten višinski gabarit.
27. člen
(vitrine)
Velike vitrine določa velikost oglaševalne površine od 3 do 12 m2. Male
vitrine določa velikost oglaševalne površine do 3 m2.
Vitrin ni dovoljeno nameščati v območju varovanja kulturne in naravne
dediščine, na stanovanjske stavbe, vrtne ograje stanovanjskih hiš in oblikovane fasade objektov.
Velike vitrine se praviloma postavljajo v poslovna in v trgovska območja.
Male vitrine se praviloma postavljajo v območja sodobnih urbanih ureditev
na površine pred poslovnimi stavbami ali površine poslovnih in trgovskih
centrov.
Postavitev vitrin ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega
pločnika mora biti najmanj 1,5 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa
najmanj 3 m oziroma izvedena izven pasu, namenjenega postavitvi prometne signalizacije.
Malih vitrin ni dovoljeno nameščati v kombinaciji z velikimi vitrinami in
obratno.
Velike samostoječe vitrine je dovoljeno postavljati tako, da je njihov spodnji rob oddaljen od tal največ 2,6 m.
Vitrine morajo biti v območju ali v oglaševalski coni oblikovane enotno.
Vitrina na avtobusnem, železniškem ali drugem postajališču je vgrajena v
objekt postajališča tako, da je njena oglaševalna stran praviloma postavljena pravokotno na vozišče.
Osvetljevanje je dopustno v okviru mejnih vrednosti, ki jih določajo predpisi o svetlobnem onesnaževanju in ne motijo osnovne uporabe prostora.
28. člen
(plakatni stebri)
Plakatni stebri se lahko postavijo na površine za pešce tako:
- da je zagotovljena zadostna širina preostale proste površine, namenjene pešcem, najmanj 1,5 m,
- da so oddaljeni od vozišča najmanj 3 m oziroma postavljeni izven pasu
namenjenem postavitvi prometne signalizacije.
Največja dovoljena višina stebra je 3 m.
Plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
29. člen
(slikovno ali pisno obdelane stene zgradb)
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovoljene v območju varovanja kulturne dediščine, na platnih, ki so pritrjena na fasado, in na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah.
Slikovno ali pisno se lahko obdelajo slepe fasade, ki niso del oblikovane
fasade objekta ali oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev, v kateri so upoštevane kvalitete arhitekture fasade.
30. člen
(vrtljivi prikazovalniki)
Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo tudi določila, ki veljajo za velike samostoječe, stenske table in vitrine.
Vrtljivih prikazovalnikov ni dovoljeno postavljati na stanovanjske in pretežno stanovanjske zgradbe. Praviloma se postavljajo v območja sodobnih
urbanih ureditev na površine pred poslovnimi stavbami ali na parkirišča
poslovnih in trgovskih centrov.
Samostoječe vrtljive lamelne prikazovalnike je dovoljeno postavljati tako,
da je njihov spodnji rob oddaljen od tal največ 2,6 m.
31. člen
(prenosljivi ulični panoji)
Mali prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev in za nameščanje plakatov ob
volilni ali referendumski kampanji.
Veliki prenosljivi ulični panoji so namenjeni oglaševanju prireditev in za
nameščanje plakatov ob volilni ali referendumski kampanji.
Prenosljivi ulični panoji se nameščajo kot začasni oglaševalski objekti samo
za čas trajanja prireditve in se morajo ob koncu prireditve odstraniti.
S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen pred vhod zavoda s področja varstva, šolstva, izobraževanja, kulture, zdravstva ali drugih dejav-
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3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in velja do 31. 12. 2021.

2. Cena najema zemljišč za gostinsko dejavnost, določena v točki 1. tega
sklepa, velja izključno za najemnike zemljišč na že obstoječih lokacijah.

1. Ne glede na določbe Cenika najema zemljišč v lasti Občine Radovljica
(DN UO, št. 267/20) se za najem zemljišč v lasti Občine Radovljica, namenjenih za gostinsko dejavnost, v letu 2021 obračuna cena najema teh
zemljišč, ki za celotno obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 znaša
1,00 EUR/m2.

SKLEP
o določitvi višine najemnine zemljišč v lasti Občine Radovljica
za gostinsko dejavnost

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07
– UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 18. redni seji dne 19.
5. 2021 sprejel

3.

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

2.

da se v Programu razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter Letnem planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest določa predvideno štiriletno oziroma letno investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih cest, ne pa tudi
predvidene trajne ali začasne spremembe prometnega režima oziroma
prometne ureditve na občinskih cestah, kar je v pristojnosti upravljavca
občinskih cest.

1. in 2. odstavek 11. člena Odloka o občinskih cestah (DN UO, št.
243/18), ki se glasita:
»(1) Program razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj
za obdobje štirih let določajo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika
njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Radovljica.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določa
uresničevanje programa iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za občinski
proračun in je njegov sestavni del« pomenita,

1.

OBVEZNO RAZLAGO
1. in 2. odstavka 11. člena Odloka o občinskih cestah

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in
111. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 18. seji dne 19. 5.
2021 sprejel

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanje
iz druge, tretje ali četrte alineje 15. člena tega odloka, oglašuje v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka ali oglašuje brez soglasja iz 18.
člena tega odloka.

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte alineje 15. člena tega
odloka, oglašuje v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka ali oglašuje brez soglasja iz 18. člena tega odloka.

Z globo 450 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte alineje 15.
člena tega odloka, oglašuje v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka
ali oglašuje brez soglasja iz 18. člena tega odloka.

Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz
druge ali tretje ali četrte alineje 15. člena tega odloka, oglašuje v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka ali oglašuje brez soglasja iz 18.
člena tega odloka.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

V okviru opravljanja svoje dejavnosti krajevne skupnosti lahko izvajajo
oglaševanje na obstoječih lokacijah za oglaševanje oziroma obveščanje,
ki jih morajo v prehodnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 24 mesecev,
uskladiti z določili tega odloka. Lokacije se po merilih tega odloka določi
v katastru oglasnih mest iz 34. člena tega odloka.
Objava obvestil, vezanih na dogajanja v lokalni skupnosti, in objava drugih
uradnih obvestil se štejeta za oglaševanje za lastne potrebe in imata značaj obveščanja ter nista zavezani plačilu občinske takse.

40. člen

Kataster oglasnih mest in katalog urbane opreme iz 34. člena tega odloka sprejme župan v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.

41. člen

Po uveljavitvi tega odloka je v prehodnem obdobju, ki ne sme biti daljše
od 24 mesecev, obstoječe objekte za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost in oglaševanje za lastne potrebe treba uskladiti z določili tega
odloka.
Oglaševalske objekte, ki so ob objavi tega odloka postavljeni brez ustreznega dovoljenja, je treba odstraniti v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

42. člen
V primerih, ko je treba objekte za oglaševanje, ki so določeni v katastru
oglasnih mest, odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega
akta, drugih občinskih predpisov ali zakonskih aktov ali drugih posegov v
prostor, se določijo nove lokacije po merilih tega odloka.

43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o oglaševanju v
občini Radovljica (DN UO, št. 41/2004) in Pravilnik o merilih, objektih in
lokacijah za oglaševanje (DN UO, št. 43/2004).

44. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 007-0005/2021-6
Datum: 20. 5. 2021

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
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Šport

Taekwon-do klub Radovljica, katerega predsednik je Robert Guštin, se v času koronavirusa ubada z
enakimi težavami kot večina klubov in društev v Sloveniji.
Matjaž Klemenc
Več kot leto je minilo, odkar
smo se srečali s koronavirusom. Kako ste se v Taekwon-do klubu Radovljica znašli v prvih dneh, ko se je naše
življenje obrnilo na glavo?
Naenkrat so bili prepovedani
skupni treningi in to je bil za
nas šok. Deset dni smo potrebovali, da smo se pobrali
in se dogovorili, kako bomo
delali v teh okoliščinah. Kot
večina smo se tudi mi odločili, da bomo delali na daljavo,
prek računalnika. Imamo
veliko članov in nismo si
mogli privoščiti, da bi čakali,
kdaj bo epidemija minila.
Vse je bilo zaprto, vsi smo
bili doma. Z Barbaro Sitar
sva se menjala pri izvedbi
treningov po Zoomu. Aktivirala sva še mojo hčerko Nežo
in Barbarino hčerko Ivano.
Obe sta si dodatno znanje,
kako se trening izvaja, pridobili prek računalnika. Za obe
je bila to zelo dobra izkušnja.
Vedno je bilo prisotnih od
deset do petnajst članov.
Sam trening je trajal od 30
do 35 minut. Na treningih
smo lahko delali za kondicijo, za moč. Kaj dosti več ne
gre, a še vedno bolje kot nič.
Rad bi pohvalil naše nove
člane, ki so se brez izkušenj
s treningov ali tekmovanj in
potovanj redno udeleževali
treningov na spletu. Junija
smo se spet vrnili v telovadnico. Res velika in dobrodošla sprememba.
Poleti smo že kar nekaj
vedeli v novem virusu. Je
bilo v drugem oziroma tretjem valu kaj lažje?
Spremenili so se ukrepi, ki
smo se jih striktno držali.
Delamo v prostoru, kjer
smo sami, zato nam je bilo
malce lažje. Urnik smo si
lahko prirejali sami in se
razdelili v manjše skupine.
Vadba je bila brez kontakta.
Na žalost sprememba ni
dolgo trajala. V primerjavi s
prvim valom epidemije nam
je bilo v drugem in tretjem
valu lažje, saj smo že vedeli,
kako se zadeve lotiti.
So otroci delali tudi sami?
Poleg skupnega treninga po
Zoomu so otroci dobili
"domačo nalogo", ki je vse-

nami. Tako smo zagotovili
višji tehnični nivo ter višjo
zahtevnost izpita, tako da
bodo naši pripravniki za
mojstrske pasove z lahkoto
parirali svoji generaciji v
kateremkoli okolju. Izpit je
trajal eno uro in je vseboval
tehnike, forme, tehnike
moči, samoobrambo in teorijo.

Robert Guštin, predsednik Taekwon-do kluba Radovljica
bovala počepe, sklece, dvig
nog. Še enkrat poudarjam,
da je vse skupaj pripomoglo
k bazični pripravi. Dobro
smo se zavedali, kaj bi bilo,
če otroci ne bi nič trenirali
in bi samo sedeli pred računalnikom, telefonom ali
televizijo.
Za otroke je bilo verjetno
težko, da so trenirali, tekem
pa ni bilo?
Se popolnoma strinjam.
Otroci si želijo medalje in to
jim da nov zagon. Tudi kar
se tiče tekem smo naredili
korak naprej, saj smo junija
organizirali spletno tekmo.
Sodelovalo je več kot sedemdeset tekmovalcev iz sedmih držav: Irske, Belgije,
Nemčije, Avstrije, Španije,
Poljske in Slovenije. Iz našega kluba so sodelovali od
najmlajšega do najstarejšega člana. Tekmovali smo v
formah in vsak tekmovalec
je poslal svoj posnetek. Na
dan "tekme" so sodniki
pogledali posnetke in s tem
smo dobili uvrstitve po določenih kategorijah. Z izvedbo
tekme smo bili zadovoljni in
dobili smo potrditev, da se
tekmo da narediti tudi na
drugačen način, kot smo bili
vajeni prej. V podobni sestavi držav smo organizirali še

Decembra je bilo izvedeno virtualno evropsko
prvenstvo ITF z udeležbo več kot 370
tekmovalcev iz 13 držav. Dva predstavnika
našega kluba, Marko Oblak in Neža Guštin, sta
postala evropska prvaka. Takrat je bilo še več
adrenalina, saj je evropsko prvenstvo resnejša
tekma.

eno virtualno tekmo. Udeležili pa smo se tudi virtualne
tekme v organizaciji Španske zveze ITF. Naslednja
podobna tekma je načrtovana za september.
Imeli ste tudi tekmo na višjem nivoju.
Decembra je bilo izvedeno
virtualno evropsko prvenstvo ITF z udeležbo več kot
370 tekmovalcev iz 13 držav.
Dva predstavnika našega
kluba, Marko Oblak in Neža
Guštin, sta postala evropska
prvaka. Takrat je bilo še več
adrenalina, saj je evropsko
prvenstvo resnejša tekma.
Razmere se izboljšujejo. Se
že kaj kaže kakšna tekma, ki
bi bila v telovadnici?
Pred dvema dnevoma smo
dobili povabilo za tekmo v
Rusiji, a se je ne bomo udeležili, saj trenutno stanje za
seboj potegne toliko drugih
dejavnikov, da je smiselno
počakati na boljše čase. V
bližnji okolici ni na vidiku
nobene tekme. Organizacija
tekmovanja je prezahtevna.
So v času epidemije otroci
imeli možnost, da si priborijo višje pasove?
Pripravili smo predvsem
začetnike, tiste s prvim,
belim pasom. Imeli smo dva
izpita. Za tekmovalce z
belim pasom in rumeno
črtico. Učili smo jih osnovne gibe, zraven pa so imeli
kar nekaj teorije. Drugi izpit
je bil za rdeče pasove. Pri
izvedbi tega izpita smo
sodelovali z Nemško zvezo
ITF, katere trenerji so bili s
spletno povezavo ves čas z

Ste v klubu v tem času imeli
kaj osipa?
Sploh ne. Ko so se telovadnice spet odprle, smo dobili
od dvajset do trideset odstotkov novih članov, kar nas je
kar malce presenetilo, po
drugi strani pa zelo razveselilo. Z oktobrom, ko so se
telovadnice spet zaprle, vpisa žal ni bilo več. V tem
obdobju, ko smo spet začeli
delati po Zoomu, so bili na
treningih večinoma najmlajši člani, saj so starejši,
izkušenejši člani potrebovali
višji nivo treninga.
V vaši telovadnici se ne izvaja samo taekwon-do.
Naš klub je naredil korak
višje, saj se v naši telovadnici izvaja tudi kempo, ki je
samoobrambna veščina.
Samoobramba je zelo
pomembna za taekwon-do
in je eden od izpitov za pridobivanje pasov.
Je kašen pogoj za vpis v vaš
klub?
Sploh ne. Predznanje ni
potrebno. Važno je, da posameznik z veseljem trenira.
Pri nas je prednost, da imamo svojo telovadnico in hitro lahko naredimo novo
skupino. Imamo tudi starejšo skupino in enega otroka s
posebnimi potrebami.
Odkar trenira pri nas, je zelo
napredoval na področju stabilnosti, orientacije in gibljivosti. Kdor tako želi, samo
trenira in se ne udeležuje
tekmovanj.
Nekateri starši imajo zadržke, da se bodo otroci, ki
bodo trenirali borilne veščine, na ulici pretepali.
Daleč od tega. Mi imamo
kontrolirane borbe. Pri nas
se bodo naučili discipline in
pridobili delovne navade.
Člani vašega kluba se družijo tudi zunaj telovadnic.
Imamo teden dni priprav na
morju, prej smo bili na Pokljuki. Če bodo razmere
dovoljevale, bomo poleti šli
na Debeli rtič. Naša priljubljena točka v hribih je planina Prevala. Lansko leto nas
je nekje deset članov šlo na
Triglav. V našem klubu se
veliko dogaja.

Na Ptuju so potekale kvalifikacije za atletski pokal Slovenije
za člane in članice. Beležimo štiri uvrstitve članov Atletskega kluba Radovljica med prvo trojico. Pri fantih je bil Rok
Makuc drugi v skoku v daljino. Pri dekletih prvo mesto Neje
Omanovič v troskoku in tretje mesto v skoku v daljino. V
troskoku je bila Kaja Maltarič druga. V Ljubljani je bil atletski
pokal Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke.
Pri fantih beležimo tri tretja mesta: Nik Kozel Tomšič v skoku v daljino, Tevž Podlipnik v metu kopja in Jakob Mulej v
teku na 3000 metrov z zaprekami. Karin Avsenik je bila najhitrejša v hoji na 5000 metrov. Radovljiške starejše mladinke so bile skupno šeste, radovljiški starejši mladinci pa
osmi. V Kopru je bilo ekipno prvenstvo za pionirje in pionirke U16. Pri fantih je prvo mesto zasedel Rok Pfajfar v hoji na
3000 metrov, drugo mesto pa Gaber Brajnik v metu kopja.
Radovljiške pionirke so bile še uspešnejše. Manca Papler je
bila druga v teku na 80 metrov z ovirami in tretja v metu
kopja, Tina Milič Eržen druga v hoji na 3000 metrov, Heidi
Zor druga v metu diska in Maša Robič tretja v teku na 2000
metrov. Pionirke so bile skupno druge, pionirji pa peti.

Nogomet
Člani doživeli dva visoka poraza
Nogometna članska ekipa Šobec Lesce je v 15. in 16. kolu
tretje slovenske lige – zahod doživela dva visoka poraza.
Doma so izgubili z Adrio s 6 : 0, z enakim izidom pa še v
gosteh pri Tolminu. Prejšnjo soboto so doma igrali 2 : 2 z
zadnjim Zagorjem. Leščani so z desetimi točkami na predzadnjem, 13. mestu. Z Nogometne zveze Slovenije so že sporočili, da nobena ekipa ne izpade iz lige. Učinkoviti so bili v
nedeljo leški kadeti in mladinci. Kadeti so premagali Mengo s
7 : 0, mladinci pa s 4 : 1. Na vrhu skupne lestvice druge slovenske lige – zahod (kadeti in mladinci) sta Krka in Roltek
Dob z 52 točkami. Leščani so na petem mestu s 34 točkami.

Športno plezanje
Eva Puhar in Gorazd Jurekovič druga v Gradcu
V Gradcu je potekala tekma mladinskega pokala v balvanih. V
slovenski reprezentanci sta bila dva člana Športnoplezalnega
odseka Radovljica, in sicer Gorazd Jurekovič in Eva Puhar.
Gorazd Jurekovič je v kategoriji youth B fantje stopil na stopničke in zasedel drugo mesto. Enak uspeh je dosegla Eva
Puhar v kategoriji youth A dekleta. Na Logu je bila druga tekma
Korona master v balvanih za najmlajše. Pri starejših deklicah je
tretje mesto osvojila Tinka Rakar. V kategoriji cicibanov je bil
najbližje stopničkam Jakob Kovačič, ki je osvojil četrto mesto.

Rokomet
Visoki poraz proti Kronosu
V sedmem kolu so rokometaši RK Frankstahl Radovljica - Cerklje gostovali pri Kronosu in tekmo izgubili s 35 : 24. V so
doma gostili Veliko Nedeljo in zmagali z 29 : 28. Na vrhu
druge slovenske lige je D Moškanjci - Gorišnica (16 točk),
Radovljica - Cerklje in Velika Nedelja z desetimi točkami.

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

www.gorenjskiglas.si

Do tekem s pomočjo
sodobne tehnologije

Atletika
Pionirke U16 ekipno druge v Kopru

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

16
EUR
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Starejši
Sto let Stane Sadar
Ob prazniku sta jo na slovesnosti, ki so ji jo
pripravili v Domu dr. Janka Benedika, obiskali
tudi nekdanji sotaboriščnici v nemškem
izgnanstvu.
Ivanka Korošec
Marca je v Domu dr. Janka
Benedika stoti rojstni dan
praznovala Stana Sadar,
nekdanja izgnanka in članica Društva izgnancev Slovenije. Ob prazniku sta jo obiskali tudi nekdanji izgnanki
in sotaboriščnici Vida Janc
iz Mošenj in Slavka Pogačar
iz Radovljice ter predsednik
krajevnega odbora društva
izgnancev Tone Pristov.
Izseljena je bila vsa družina
Sadar s štirimi otroki. Gospa Stana se še dobro spomni, kako so ob vrnitvi bežali
iz taborišča kar po progi. Po
vojni se je zaposlila in je do
upokojitve službovala na
geodetski upravi Občine
Radovljica. Svoje družine si
ni ustvarila. Vse življenje je
bila skromna in zadovoljna
z malim. Zelo dolgo je bila
samostojna, imela je odlične odnose s sosedi, zlasti z
družino Bohinc in Eržen. V
zadnjih šestih letih so ji stali ob strani in ji vsakodnevno pomagali. Njihovo
pomoč je z veseljem in hva-

ležnostjo sprejemala. Maja
lani pa se je preselila v Dom
dr. Janka Benedika. Zadovoljna je z oskrbo in vesela
je, ker jo sosedje še vedno
obiskujejo.
Vida Janc je imela komaj
devet mesecev, ko so jo z
mamo izgnali v Nemčijo, v
taborišče Burghausen. Od
tete je dobila punčko, da se
je igrala z njo – in ta jo je
spremljala vsa otroška leta,
danes pa je shranjena v
muzeju v Mošnjah. Slavljenka Stana Sadar se še zdaj
spomni te male deklice, ki
so jo tedaj klicali Vidka.
Tudi Slavka Pogačar je obudila spomin na leta izgnanstva. Bila je stara šest let,
vendar je tako njej kot drugim, ki so bili tedaj še otroci,
spomin ostal zlasti iz pripovedovanja njihovih mam in
očetov, kajti prijateljevali so
še potem, ko so se vrnili
domov. Družili so se večinoma ob nedeljah in obujali
spomine na prestano, otroci
pa so poslušali. Njihove
mame so bile povezane v
prijateljstvu vse do smrti.

V jeseniški bolnišnici
iščejo okrepitve
Mlade želijo privabiti tudi z zabavnim videospotom.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice
želijo tudi z zabavnim videom v svojo ekipo privabiti
nove moči, zlasti mlade. Kot
pravijo, se tako kot mnoge
bolnišnice srečujejo z nenehnim pomanjkanjem kadra,
predvsem v zdravstveni negi.
"Da bi pritegnili mlade, pa
seveda tudi ostale, smo posneli kratko povabilo, da se
nam pridružijo. Nenehno
razmišljamo, kako bi pritegnili kader, primanjkuje
nam srednjih in diplomiranih medicinskih sester,
ponujamo tudi možnost štipendiranja," je povedala

Maja Valjavec iz bolnišnice.
Novim močem v ekipi
ponujajo veliko znanja in
izkušenj, delo v simpatičnem kolektivu, možnost
napredovanja ...
Da so z videospotom zadeli
žebljico na glavico, dokazuje tudi odziv na Facebooku.
"Letos septembra grem na
Zdravstveno šolo Jesenice,
tako da pridem čez štiri
leta!" se glasi eden od zapisov. Za inovativnost pa jim
je čestitala tudi Monika
Ažman, predsednica zbornice medicinskih sester.
Videospot je na ogled na
Facebooku, Instagramu in
spletni strani bolnišnice.

Podelili priznanja
najzaslužnejšim
Prejšnji petek so v Lescah pripravili krajšo slovesnost, na kateri so podelili priznanja najzaslužnejšim
članom Društva upokojencev Lesce. Podelili so priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije,
gorenjske pokrajinske zveze in domačega Društva upokojencev Lesce, ki je sredi maja praznovalo že
45 let delovanja.
Ivanka Korošec
Priznanja Zveze društev
upokojencev Slovenije
(ZDUS) je podelil predsednik Zveze društev upokojencev občine Radovljica Branko Vodopivec.

Velika plaketa Heleni
Kralj
Veliko plaketo ZDUS je prejela Helena Kralj, ki je članica društva že od leta 1991,
ko je za skoraj dvajset let
prevzela tajniške, blagajniške in knjigovodske posle.
Leta 2006 je postala koordinatorka dela desetih prostovoljk v projektu Starejši za
starejše, s pokojnim možem
Jankom je sodelovala pri
organizaciji društvenih izletov, je začetnica organizirane jutranje telovadbe za vse
krajane. S svojim delom in
vztrajnostjo je vedno znala
pridobiti člane za vključevanje v različne projekte.
Posebno priznanje ZDUS je
za pokojnega moža Toneta
Pfajfarja prejela njegova
soproga Helena. Tone Pfajfar je bil član društva že od
leta 1995, v posameznih
obdobjih pa tudi član upravnega odbora, podpredsednik
društva in predsednik častnega razsodišča pri ZDU v
občini Radovljica. Odgovoren je bil za izvedbo izletov,
ki so sloveli po odlični organizaciji. Bil je tudi navdušen
ljubiteljski slikar ter pobudnik organizacije vsakoletne
razstave v prostorih občine
ob dnevu starejših.
Tatjana Toman je prejela
priznanje ZDUS za dolgoletno uspešno sodelovanje.
Članica društva je od leta
2002, je tudi članica upravnega odbora društva ter
radovljiške občinske zveze
društev. Deluje na področju

Prejemniki priznanj s Heleno Kralj, ki je prejela veliko plaketo Zveze društev upokojencev
Slovenije. V imenu Turističnega društva Lesce je priznanje prevzel direktor Peter Kavčič, v
imenu krajevne skupnosti pa predsednica Sveta KS Lesce Tatjana Justin. / Foto: Gorazd Kavčič
izobraževanja in kulture,
sodeluje z osnovno šolo v
Lescah in Ljudsko univerzo
v Radovljici, je koordinatorka med LUR in društvi upokojencev, ki so člani radovljiškega združenja.
Priznanji sta prejela tudi
Turistično društvo Lesce,
dolgoletni in največji donator leškega društva upokojencev, in Krajevna skupnost Lesce, ki društvu omogoča brezplačno uporabo
prostorov za delovanje, treninge in tekmovanja društvenih športnikov pa tudi za
vaje pevskega zbora, podpira pa tudi akcije, namenjene
starostnikom, ki potekajo
skupaj s krajevno organizacijo Rdečega križa.

Priznanja pokrajinske
zveze
Priznanja je podelila tudi
Pokrajinska zveza društev
upokojencev (PZDU). Jože
Humerca in Marija Legat
sta prejela plaketi, Društvo
upokojencev Lesce pa pose-

bno priznanje PZDU za
uspešno delo na področju
kulture.
Jože Humerca je plaketo
prejel za uspešno delo in
zasluge na področju športne
dejavnosti društva. V letu
2009 se je vključil v društvo
in se udeleževal športnih
tekmovanj, leta 2011 je prevzel vodenje športnih aktivnosti in postal član upravnega odbora. Še vedno je aktiven kot tekmovalec. Marija
Legat je plaketo prejela za
zasluge in doprinos na področju kulturne dejavnosti
društva. Je članica MePZ
Slavček že od ustanovitve
leta 1993. Leta 2002 je prevzela strokovno vodenje
zbora, ki je pod njenim vodstvom napredoval in se uveljavil ne le v domačem kraju,
ampak tudi v širšem okolju.

Priznanja Društva
upokojencev Lesce
Za strokovno in nesebično
pomoč ter za dolgoletno
delovanje v društvu in nje-

Srečanje s predsedniki društev
Na povabilo predsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Gorenjske Roberta Plavčaka je bilo maja organizirano
srečanje s predsedniki upokojenskih društev zgornje Gorenjske.
Karmen Sluga
Sestanka so se udeležili tudi
predsedniki upokojenskih
društev Brezje - Mošnje Ljubno, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Podnart
in Radovljica. Srečanje je

bilo organizirano z namenom, da vodstvo PZDU
Gorenjske vzpostavi tesnejše povezave s svojimi društvi in se podrobneje seznani
z njihovim delovanjem, programi, dobrimi praksami in
predvsem s težavami, s kate-

rimi se srečujejo pri svojem
delu in tudi v času epidemije covida-19.
"To je bilo tudi prvo osebno
srečanje v času epidemije,
saj so bili do sedaj programi
in aktivnosti društev zamrznjeni. V aktivni razpravi so

predsedniki predstavili svoje
delo in težave v času epidemije. Slednje so se pokazale
predvsem v upadanju in staranju članstva, kadrovanju,
težavah pri upravljanju in
izplačilih posmrtninskega
sklada, v prostorskih stiskah

in finančni krizi posameznih društev. Predvsem so vsi
izrazili željo po čimprejšnjem druženju in izvajanju
programov, tako na lokalnem kot državnem nivoju,"
je vsebino s srečanja strnil
Robert Plavčak. Obenem je

govih aktivnostih je priznanja predanim posameznikom podelilo tudi Društvo
upokojencev Lesce. Prejeli
so jih: Marja Čampa, Mira
Stušek, Franc Ažman, Marija Kirin, Marjanca Bešter,
Mija Derlink, Nada Markovič, Francka Avsenik in Elida Humerca.
Zahvalo za prizadevno in
uspešno delo na področju
športa in dela v upravnem
odboru je prejel Milan
Vogrin; Blaženka Zemljič,
Cvetličarna Blažka, pa za
pozornost članom društva
in drugim krajanom ob
obdarovanju za njihov jubilej.
Predsednik Društva upokojencev Lesce Vasilij Koman
je v uvodnem nagovoru poudaril pomen prijateljstva kot
vrednote, ki je poleg družine
med najpomembnejšimi v
življenju. V društvu verjamejo, da so res pravi prijatelji, in se zavedajo, da so skupaj močnejši, kar potrjuje
tudi že že 45. obletnica delovanja društva.

zbranim zagotovil vso podporo in pomoč ter predlagal,
da v lokalnem okolju stkejo
čim boljše povezave z občinami, ki jim lahko kot
pomoč pri njihovem delovanju ponudijo predvsem svoje prostore, objave v lokalnih
časopisih in tudi finančno
pomoč ob posebnih pogojih.
Prav tako so že bili objavljeni
razpisi za organizirana srečanja upokojencev Gorenjske po programu in v okviru
možnosti zaradi še trajajoče
epidemije. Srečanja s predsedniki društev se bodo
nadaljevala.
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Začenja se Festival
gledališča Kropa
Prihodnji petek se s predstavo Resno moteni Šentjakobskega gledališča v Kropi začenja letošnji
Festival gledališča. V treh tednih se bo v dvorani Kulturnega doma zvrstilo sedem prireditev, med
njimi predstava za otroke in kot zaključna predstava Puškinova Pravljica o carju Saltanu v izvedbi
domačega gledališča. Vrhunski glasbeni program, brezplačen vstop na vse prireditve.
Marjana Ahačič
S komedijo Resno moteni v
izvedbi Šentjakobskega gledališča se v petek, 11. junija,
ob 20. uri začenja letošnji
Festival gledališča Kropa, že
osmi zapored. V treh tednih
se bo na odru dvorane Kulturnega doma zvrstilo pet
predstav za odrasle, ena za
otroke in kot spremljevalni
program glasbeni večer z
orkestrom Amadeo, ki se
mu bo pridružil domači
glasbenik violinist Nejc
Mikolič. Festival bo v petek,
2. julija, zaključil nastop
domače Dramske skupine
Čofta.
"Program letošnjega Festivala gledališča in glasbe prihaja v Kropo v podobni obliki kot pred časom epidemije. S pretežno veselim programom bomo poskušali
poživiti srca ljubiteljev gledališča in glasbe ter hkrati
pritegniti nove obiskovalce,
ki v času po koronakrizi razmišljajo o lastnem sistemu
vrednot, ki je (ali morda bo)
drugačen," poudarjata Rok
Andres, umetniški vodja, in
Anže Habjan, vodja festivala, ki v Kropo vsako leto privabi okoli tisoč obiskovalcev.

Vrhunske izvedbe
"V Kropo želimo pripeljati
kar najboljše predstave in
glasbene večere, v ospredju
je vedno kvaliteta," poudarjata Andres in Habjan,
zadovoljna, ker je festival
vedno bolj prepoznaven,
zaradi česar v zadnjem
obdobju prejemajo tudi vse

Letošnji festival bo odprlo Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane, ki v Kropo prihaja s
komedijo Resno moteni.
več ponudb za vključitev v
program. Ob tem posebej
omenjata tudi kakovosten
spremljevalni program, ki
načeloma vključuje profesionalno produkcijo, letos, kot
rečeno, tudi z vključitvijo
vrhunskih domačih glasbenih izvajalcev.

Pester program
"Trudimo se, da bi zadovoljili okuse in želje kar najširšega kroga ljubiteljev
kulture in umetnosti, izkušnje pa nas učijo, da je število obiskovalcev odvisno
prav od kvalitete in kar najbolj raznovrstnega izbora
dogodkov," še poudarjata.
Tako letošnji program po

»S pretežno veselim programom bomo
poskušali poživiti srca ljubiteljev gledališča in
glasbe ter hkrati pritegniti nove obiskovalce, ki v
času po koronakrizi razmišljajo o lastnem
sistemu vrednot, ki je (ali morda bo) drugačen.«

uvodnem večeru ponuja še
predstavi Strasti, laži in
maček v žaklju (Loški oder
Škofja Loka) in sicer v
nedeljo, 13. junija, ob
19.30, ter Ljubi moj (SLG
Celje) v soboto, 19. junija,
ob 20. uri.
Sledi glasbeni večer z orkestrom Amadeo ter Lizo Šparovec in Nejcem Mikoličem
v ponedeljek, 21. junija, ob
19.30, dan za tem, v torek,
22. junija, pa bo ob 17.30 na
sporedu predstava za otroke
z naslovom Ti in jaz v izvedbi gledališča AEIOU.
Zadnja v vrsti gostujočih
prestav bo na sporedu v
ponedeljek, 28. junija, ob
19.30, ko v Kropo prihaja
Slovensko stalno gledališče
v Trstu. Uprizorili bodo K(o)
ronske zdrahe Igorja Pisona.

Domača premiera
Osmi Festival gledališča
Kropa se bo v petek, 2. julija,
ob 20. uri tradicionalno zak-

ljučil s predstavo v izvedbi
domače gledališke skupine.
Člani Dramske skupine
Čofta Kulturnega društva
Kropa bodo letos v dvorani
Kulturnega doma izvedli
domišljijsko Puškinovo Pravljico o carju Saltanu.
Kot še sporočajo organizatorji, bo število obiskovalcev zaradi epidemiološkega stanja letos omejeno, bo
pa tudi tokrat obisk vseh
prireditev brezplačen, tudi
zaradi podpore, ki jo prireditvi nudita občina in krajevna skupnost. "Največji
podpornik Festivala je že
od njegovega začetka Občina Radovljica, ki z veseljem finančno pomaga pri
realizaciji programa, saj se
skupaj z organizatorji
zaveda pomembnosti razvijanja kulturnega življenja
zunaj mestnih središč in
oživljanja vaških oziroma
trških jeder. Pomembno
je, da se bogata ustvarjalnost širi tudi zunaj institucionalnih struktur."

Odlični nastopi
mlade violinistke
Violinistka Zoja Stare, učenka Glasbene šole
Radovljica, je v letošnjem šolskem letu spet
dosegla lepe uspehe na tekmovanjih mladih
glasbenikov.
Marjana Ahačič
Violinistka Zoja Stare,
učenka Glasbene šole
Radovljica, je v tem šolskem letu spet dosegla lepe
uspehe na tekmovanjih
mladih glasbenikov. Tako
je na mednarodnem tekmovanju Artisti dell' Arco, ki
so ga decembra organizirali
v Novem Sadu v Srbiji, v
svoji kategoriji prejela kar
99 točk ter s tem prvo
nagrado in prvo mesto, spomladi pa je bila na Mednarodnem tekmovanju Matije
Bravničarja druga in na tekmovanju Glasbena čipka iz
Idrije prejela drugo nagrado. Na istem tekmovanju je
Katarina Lara Ograjenšek
Crawley, prav tako kot Zoja
učenka Vanje Stare Vinkovič, v t. i. baby kategoriji
prejela tretjo nagrado. Obe
violinistki je na tekmovanjih kot korepetitorka spremljala pianistka Tamara
Krajnc Stepišnik.
Zoja, sicer učenka petega
razreda osnovne šole, je
violino začela igrati, ko je
bila stara šest let. Pravi, da
ji je zelo všeč tudi klavir in
da je na začetku svoje glasbene poti celo razmišljala,
da bi se odločila za ta
inštrument. Na vprašanje o
tem, ali je za uspeh na glasbenem področju pomembnejši talent ali pridno delo,
odgovarja, da oboje in da se
eno z drugim prepleta. Vsekakor je vsakodnevna vaja
njuna, pred nastopi in tek-

Zoja Stare / Foto: Osebni arhiv
movanji še več kot sicer.
Skladbe za tekmovanja oziroma program koncertov ji
običajno določi mentorica,
včasih tudi sama izbere
med ponujenimi. Pred nastopi ne čuti treme. "Tekmovanja me spodbujajo in
navdihujejo," celo pravi.
"Rada imam cilj pred
seboj." Ni čudno torej, da je
na enem od tekmovanj, ki
se jih je udeležila, mednarodnem tekmovanju Fantast pred dvema letoma,
zbrala vseh sto točk, dobila
zlato priznanje in zmagala,
leto prej pa je bila v Trstu
bronasta.
Poleg glasbe in šole ima
tudi hobije: balet, branje in
risanje.

Kokotu nagrada za literarno delo
Konec maja je bilo na Ravnah na Koroškem zaključno srečanje slovenskih piscev seniorjev lanskega natečaja JSKD V
zavetju besede. Eden od finalistov in prejemnikov zlatega
priznanja JSKD je bil tudi Radovljičan Andrej Kokot. Aljoša
Harlamov, letošnji finalni selektor, je med nominiranci
izbral letošnjih pet prejemnikov zlatih priznanj JSKD, ki so
na prireditvi brali odlomke svojih del. Andrej Kokot je sicer
na razpis poslal tri zgodbe, odlomek iz dela Težke noči sodnika Žana pa je, kot pravi, predstavil zaradi omejitev maloštevilni publiki v dvorani.

Tekstilna umetnost tudi v Radovljici
Marjana Ahačič
V Galeriji Šivčeva hiša v
sklopu bienala tekstilne
umetnosti BIEN predstavljajo dva projekta. Prvega,
Sanjski čebelnjak, podpisuje
skupina študentov Fakultete
za dizajn, ki so pri predmetu tekstilne tehnike obudili
stare slovenske ročne tekstilne tehnike. Kot pojasnjujejo v Muzejih radovljiške

občine, so skozi raziskovanja različnih načinov prepletanj in zapletanj različnih
tekstilnih in netekstilnih
materialov nastali abstraktni
tekstilni vzorci. Vzorci, ujeti
v šesterokotno obliko lesenih okvirjev, ki kot skupek
tvori satovje v panju, so na
ogled v atriju Šivčeve hiše.
V starem mestnem jedru
Radovljice se predstavlja
tudi Sodobni tekstilni center

Kreativnice. Nina Vastl Štefe, Anja Musek, Lili Panjtar,
Silva Horvat in Ladka Peneš
z deli Gozd in Reka povezujejo tekstilno umetnost in
skupnost.
Kot še pojasnjujejo v Muzejih radovljiške občine, Bienale tekstilne umetnosti
BIEN med majem in avgustom napoveduje več kot 70
tekstilnih umetnic, umetnikov, kolektivov in študent-

skih projektov, vrsto umetniških rezidenc in spletni
program. "BIEN črpa iz
dediščine industrije in identitete prostora. Posveča se
tekstilijam, trajnostnim
materialom in principom,
spodbuja interdisciplinarno
umetniško povezovanje in
posebno pozornost namenja
najboljšim delom aktualne
študentske produkcije,"
poudarjajo organizatorji.

Andrej Kokot je na zaključnem srečanju prebral odlomek iz
svojega dela Težke noči sodnika Žana.
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Turizem
Tudi letos za goste kartica ugodnosti Častitljiva obletnica
Marjana Ahačič
Gostje, ki bodo letos v občini
Radovljica bivali najmanj dve
noči pri partnerskih nastanitvah, bodo prejeli brezplačno
kartico ugodnosti Julijske
Alpe: Radovljica. Kartica
Julijske Alpe: Radovljica bo
tako kot v preteklih letih gostom omogočala številne ugodnosti pri ponudnikih doži-

vetij tako v Radovljici kot tudi
na Bledu ter drugih sosednjih destinacijah, hkrati pa
bo z njo možno brezplačno
koriščenje izletov z avtobusom, ki bodo nadomestili
dosedanji avtobus Hop-on
Hop-off. Lani je k projektu
pristopilo 47 nastanitvenih
obratov v destinaciji.
Letošnja novost je, da bo
kartica na voljo v digitalni

obliki. "Radol'ca je zelena
destinacija, kar potrjuje
tudi zlati znak Slovenia
Green: Gold, ki ga je prejela lani. Digitalna kartica je
okolju prijaznejša, prav
tako pa je njeno izdajanje
za nastanitve enostavnejše,
saj tiskanje kartic ni potrebno," pojasnjujejo na Turizmu Radovljica. "Gost bo
ob aktivaciji, ki jo naredi

nastanitveni obrat, prejel
elektronsko pošto s spletno
povezavo do digitalne kartice. Spletno povezavo lahko
nato shrani na domači zaslon mobilnega telefona, na
posebno željo pa mu jo v
nastanitvenem obratu lahko tudi natisnejo. Spletna
povezava bo aktivna v času
njegovega bivanja v destinaciji."

Skrbno ravnanje z javnimi
je zabavno
in Stiskanje
zelenimi površinami

in otročje lahko

Skrb za čistočo in urejenost javnih in zelenih površin je ena izmed prioritet Občine Radovljica,
saj kaže na odnos ne samo do občank in občanov, ampak tudi do obiskovalcev. V Komunali
Radovljica si prizadevamo za skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami.

Zmanjšajmo prostornino zbranihVzdrževanje
plastenkcest
in pločevink
in meteorne kanalizacije

Urejanje bankin in gredanje makadamskih cest je steS stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje
lahko, pridobimo do 80
klo v drugi polovici maja. Krpanje udarnih jam poteka
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno
zbranekjerodpadke.
Hkratiinvesticijskih vzdrna lokacijah,
ni predvidenih
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroškeževalnih
ravnanja
odpadki.
del.zSledila
bo še obnova talne signalizacije.
V letu 2020 smo obnovili talno signalizacijo na večini

Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano javnih
postaneparkirišč.
navada, odrasli
pa z uporaKomunala
vzdržuje in ureja tudi vertiFiksna bo
ročna
stiskalnica
Biološko
razgradljive
kalno
prometno
signalizacijo
(cestni in drugi znaki) na
vsakodnevno
potrjujemo odgovornost do narave in skrb
za prihodnost
naših
otrok.
inlokalnih
kompostirne
in krajevnihvrečke
cestah ter drugih utrjenih javnih

Barve:
oranžna,
rumena,
modratraktorja in bočne kosilnice.
Košnja
trave
s pomočjo

• cije.
zbiranje
odpadkov
postane se pri novih projektih v zadMeteorna
kanalizacija
bolj
higienično,
njem obdobju strogo ločuje od fekalne kanalizacije. V
• pogostost pranja posode
zadnjem obdobju je bilo zato zgrajenih več ponikovalse zmanjša,
ki jihproblem
bo treba vzdrževati.
• nic,
rešujejo
neprijetnih vonjav,
infrastruktura
terja našo strpnost
• Boljša
vrečke
vplivajo
• 15nevrečk
za 7-litrsko posodo,
na
kvaliteto
komposta,
Zaradi
obnove
železniške
proge
prihaja do občasnih
• biološko
razgradljive,
iz koruze
in krompirja,
• zapor
najcenejše
bio-vrečke
v mestu.
prometa
na več
lokacijah. V povezavi s prenovo
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Biološko razgradljive
in kompostirne vrečke

Biološko razgradljive
in kompostirne podloge

• zaščitijo posodo
•
pokrov
neločljivo
pritrjen
in rešujejo problem higiene
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
na 11,
telofaks:
posode,
Tel.: 04/ 537 01
04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
(tudi na robu posode),
• povsem gladek ročaj
• zmanjšujejo pogostost
za lažje čiščenje,
www.komunala-radovljica.si
pranja zbiralnikov,
• s sistemom proti
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
nezaželenemu razsutju,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.
• priložene bio-vrečke,
ki se idealno prilegajo posodi.

Mislimo zeleno!

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

turističnega društva
Turistično društvo Radovljica so meščani
ustanovili pred 125 leti z namenom privabiti čim
več gostov in poskrbeti za njihovo udobno
nastanitev in doživetja.
Le malokdo ve, da so meščani mesta Radovljica ustanovili turistično društvo že
daljnega leta 1896 z namenom olepšati mesto, privabiti čim več gostov in poskrbeti za njihovo udobno nastanitev in doživetja. Daljno
leto 1896 pomeni, da Turistično društvo Radovljica
letos praznuje 125. obletnico

Že 125. obletnico
ustanovitve
Turističnega društva
Radovljica bodo
počastili 26. junija ob
19. uri z odprtjem
razstave o zgodovini
društva v Grajskem
parku in isti večer od
20. uri s kulturno
prireditvijo na Trgu
pred cerkvijo.
ustanovitve, ki jo bodo počastili 26. junija ob 19. uri z
odprtjem razstave o zgodovini društva v Grajskem parku in isti večer od 20. uri s
kulturno prireditvijo na

Trgu pred cerkvijo, so sporočili iz Turističnega društva Radovljica.
Panoje iz gradiv društva je
zasnoval krajinski arhitekt
Luka Vidic iz Zavoda za turizem in bodo res vredni ogleda, so prepričani v društvu,
ki vse občane po svečanem
odprtju razstave vabi še na
osrednjo prireditev pred cerkvijo, kjer pripravljajo kulturni program, katerega
organizacijo je prevzelo Kulturno društvo Radovljica.
Zamisel in scenarij za prireditev je pripravil Rok Andres.
Na praznovanje so vabljeni
vsi nekdanji in sedanji člani
Turističnega društva in vsi
drugi občani. "Radovljičani,
če nam je covid preprečil
pustno praznovanje, ne
zamudite priložnosti, da
skupaj obudimo spomine,
sprejmemo nove izzive in
preživimo lep večer kulture," so zapisali v vabilo in ob
tej priložnosti spomnili tudi
na tradicionalno prireditev
Srečanje mest na Venerini
poti, ki bo 1. avgusta na Linhartovem trgu. Ne zamudite
vsakoletnih viteških iger,
srednjeveških plesov in stojnic rokodelskih obrti.

Zasnovali omrežje
turnokolesarskih poti
Marjana Ahačič
Turizem Radovljica je v
sodelovanju z gorskokolesarsko stroko zasnoval omrežje
turnokolesarskih poti. "Hrbtenico turnokolesarskih poti
na Gorenjskem predstavljata
daljinski poti Trans Karavanke in STKP. Sledi jima
sekundarno omrežje, ki daljinski poti, ki se sicer Radovljici izogneta, poveže s kolesarskimi povezavami med
Bohinjem in Karavankami
mimo Radovljice," pojasnjujejo na Turizmu Radovljica,
kjer menijo, da bo za goste v
destinaciji Radovljica najzanimivejši terciarni oziroma
lokalni nivo omrežja. Ta
predstavlja nabor krožnih
poldnevnih turnokolesarskih
tras na območju Radovljice,
ki vključujejo tudi sosednji
destinaciji Bled in Žirovnico.
Na Turizmu Radovljica so v
sodelovanju s kolesarji pripravili t. i. GPX tracker osmih
krožnih poti, ki so z uporabo mednarodne mobilne
aplikacije za aktivnosti v
naravi dostopne od sredine
meseca maja dalje.
"Poti so si med seboj zelo
različne, vse pa potekajo po
javnih poteh in lokalnih cestah ter makadamih. Najeno-

stavnejša, 15-kilometrska
družinska tura, popelje po
radovljiški Deželi, najzahtevnejše poti pa vodijo na planine nad Begunjami ter na
Jelovico, od koder se lahko v
dolino spustite ponekod
tudi po enoslednicah," opisujejo pestre možnosti.
Seveda med potmi ne manjkajo predlagani kolesarski
izleti proti Bledu ter v dolino
Završnica.

Poti so si med seboj
zelo različne, vse pa
potekajo po javnih
poteh in lokalnih
cestah ter makadamih.
Najenostavnejša,
15-kilometrska
družinska tura,
popelje po radovljiški
Deželi, najzahtevnejše
pa vodijo na planine
nad Begunjami ter na
Jelovico.
Poti v naravi ne bodo označene, so pa že predstavljene na spletni strani www.
radolca.si in na portalu
www.outdoor-active.com.

Deželne novice, petek, 4. junija 2021
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Prireditve
Prireditve v Knjižnici A. T. Linharta

petek, 4. junij 2021

7., 14. in 21. 6., ob 17.00

Poletje 85', ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

nedelja, 6. junij 2021
Fotograf, ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 11. junij 2021
Obetavna mladenka, ob 20.00, kriminalna srhljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

sobota, 12. junij 2021
Izbrisati zgodovino, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Obetavna mladenka, ob 20.30, kriminalna srhljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

nedelja, 13. junij 2021
Poletje 85', ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 18. junij 2021
Dežela nomadov, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

sobota, 19. junij 2021
Fotograf, ob 18.00, romantična komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Dežela nomadov, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

nedelja, 20. junij 2021
Zakaj skačem?, ob 20.00, dokumentarni, Linhartova dvorana Radovljica*

petek, 25. junij 2021
Tiho mesto 2, ob 20.00, ZF-triler, Linhartova dvorana Radovljica*

sobota, 26. junij 2021
Krudovi 2: nova doba, ob 18.00, animirani, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Tiho mesto 2, ob 20.30, ZF-triler, Linhartova dvorana Radovljica*

nedelja, 27. junij 2021
Krudovi 2: nova doba, ob 18.00, animirani, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Kako postati dobra žena, ob 20.30, komedija, Linhartova dvorana
Radovljica*
ŠE VEDNO STE VABLJENI, DA SI FILME OGLEDATE TUDI NA SPLETU.
Spletni kino Radol'ca ponuja raznolike in kakovostne vsebine, ki jih
lahko izbirate na: http://www.ld-radovljica.si/.

Festival gledališča Kropa
PETEK, 11. junija 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega
doma v Kropi
Gledališka predstava, Šentjakobsko gledališče Ljubljana
RESNO MOTENI (Laurent Baffie)

NEDELJA, 13. junija 2021, ob 19.30 v dvorani Kulturnega
doma v Kropi
Gledališka predstava, Loški oder Škofja Loka
STRASTI, LAŽI IN MAČEK V ŽAKLJU (Georges Feydeau)

SOBOTA, 19. junija 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega
doma v Kropi
Gledališka predstava, Slovensko ljudsko gledališče Celje
LJUBI MOJ (Elaine Murphy)

2. 6., ob 10.00
Se tudi tvoj malček še vedno zbuja? – Spletna predavanja Mama –
mami. Srečanja bodo potekala na Zoomu, število mest je omejeno.
Več informacij na Facebooku v skupini Spletna srečanja za mamice z
dojenčki.

16. 6., ob 10.00
Uvajanje v vrtec – Spletna predavanja Mama – mami. Srečanja bodo
potekala na Zoomu, število mest je omejeno. Več informacij na Facebooku v skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

1., 4., 5., 8., 11. in 12. 6., ob 18.00
Lego robotika – Nadaljujemo delavnice lego robotike, tokrat se bomo
družili na Zoomu. S spletnim programom Scratch bomo ustvarjali
miselne igre in poligone za naše grafične robote. Ko se zopet vidimo
v živo, bomo programe preizkusili še na dejanskih robotih, saj jih po
novem podpirajo prav vsi seti. Prijave sprejemamo na naslov: toni.
podobnik.r@gmail.com.

Spremljevalni program, glasbena prireditev

14,80

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

17. 6.
Vesolje zakladov – Zaključek bralne akcije Vesolje zakladov bo potekal
v živo na Vurnikovem trgu. Vsi udeleženci bralne akcije bodo vabila za
predstavo dobili po pošti. Prireditev bo izvedena v skladu s takrat
veljavnimi predpisi NIJZ.

Predstava za otroke, AEIOU Gledališče za dojenčke in malčke
TI IN JAZ (Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše)

PONEDELJEK, 28. junija 2021, ob 19.30 v dvorani
Kulturnega doma v Kropi
Gledališka predstava, Slovensko stalno gledališče v Trstu
K(O)RONSKE ZDRAHE (Igor Pison)

PETEK, 2. julija 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega
doma v Kropi
Gledališka predstava, Kulturno društvo Kropa, Dramska skupina Čofta
PRAVLJICA O CARJU SALTANU (Aleksander S. Puškin)

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Vurnikova pot po Radovljici – Razstava zmagovalnega natečajnega
dela študentov Fakultete za arhitekturo, ki so ob lanskih Vurnikovih
dnevih pripravili Vurnikovo pot po Radovljici, ki združuje različne vidike njegovega ustvarjanja in novejše interpretacije.

ves mesec

V knjigi je
opisana zanimiva
življenjska
zgodba dr.
Franca Kosela,
od rojstva
na Mišačah
do življenja
v Ljubljani in
vrnitve v rojstni
kraj, ter tudi
njegovo bogato
znanstveno
delo.

Moja prva knjiga – Kultura je pesem, je melodija, je zgodba in ples. Je
slika, beseda, nasmeh in spomin. Je ohranjanje tradicij, spoštovanje
in druženje. V času pouka na daljavo so učenke in učenci petega razreda OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica pod vodstvom mentoric
Maje Tolo, Nataše Zonik, Helene Stare, Davide Dermota, Metke Urh
in Viktorije Zurnič ustvarjali svoje prve knjige pravljic.

ves mesec
Knjižnica Lesce: Počitniško popotovanje po Kalabriji – Članica leške
knjižnice Saša Slamnik je na ogled postavila fotografije počitniškega
popotovanja po Kalabriji.

ves mesec
Knjižnica Begunje: Skok v poletje – Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b razreda POŠ Begunje z učiteljico Jano Vouk.

ves mesec
Knjižnica Kropa: Dom – Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine
Pikapolonice Vrtca Kropa, ki so nastale pod mentorstvom Doroteje
Škriba in Maje Kouter.

junij–september

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Vse enote: Poletavci – poletni bralci (otroci od 7. do 12. leta) in NajPoletavci (od 13. do 16. leta) preživijo poletje v družbi svojih najljubših
knjig in revij. Med poletnimi počitnicami 30 dni berejo 30 minut na
dan. Poletavci izpolnjujejo bralni seznam, ki ga s podpisom potrdijo
odrasli. NajPoletavci oddajo spletni obrazec za tri prebrane knjige. Vsi
udeleženci pridobijo super navado – branje in majico rdeče barve.
Glavna nagrada, ki jo izžrebamo na zaključni prireditvi, je elektronski
pikado.

Toni
carodej

ves mesec

Koncert Pozdrav Gorenjski
Pevska skupina Korona iz Radovljice prihodnjo nedeljo, 13.
junija, ob 18. uri v Baročni dvorani Radovljiške graščine skupaj z moškim sekstetom Kostanarji s Trstenika pripravlja
koncert z naslovom Pozdrav Gorenjski. "Sem pevec in peti
je vse mi na sveti ...." pravi šest članov leta 2017 ustanovljene pevske skupine. Pozdrav Gorenjski bodo ponovili še v
petek, 18. junija, ob 18. uri v Graščini Duplje in v nedeljo, 20.
junija, ob 17. uri na Trsteniku. Z namenom preprečevanja
širjenja okužb s covidom-19 bodo upoštevali priporočila
NIJZ in predpisano omejitev udeležencev, zato prosijo, da
za radovljiški koncert preverite razpoložljivost sedežev ali
jih rezervirate po telefonu 051 411 924. Za vstop v dvorano
je potrebno upoštevati t. i. pogoje PCT. "Pazite nase, ostanite zdravi in prisrčno vabljeni na naše glasbeno raznolike
pevske večere," vabijo pevci.

EUR

+ po

št ni n a

Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

10. 6.–10. 9

Vse enote: Zbistrimo um – Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev
uma smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte v svoji
knjižnici.
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Trda vezava, 290 strani

Vse enote: Pokukajte med vrstice Josipa Jurčiča – Pokukajte med
vrstice avtorja prvega slovenskega romana in naj ob 140. obletnici
smrti znova zaživijo njegove besede! V naslednjih mesecih se preizkusite v štirih nagradnih kvizih. Rešite jih na spletu ali pri izposojevalnem pultu v naših enotah.

Vse enote: Mislice – Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak
mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knjižnici.

samo

GLASBENI VEČER Z ORKESTROM AMADEO

TOREK, 22. junija 2021, ob 17.30 v dvorani Kulturnega
doma v Kropi

EUR

ves mesec

ves mesec
PONEDELJEK, 21. junija, ob 19.30 v dvorani Kulturnega
doma v Kropi

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

www.gorenjskiglas.si

sobota, 5. junij 2021

Angleške pravljice – Ponovno v živo v knjižnici! Pravljična urica v
angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v
Radovljici.

www.gorenjskiglas.si

Švic, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

www.gorenjskiglas.si

Kino Radol'ca

Toni Mežan

Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika

in lokalnega politika

240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite
na Gorenjskem glasu, je cena samo

V knjigi je opisana
življenjska pot
Tonija Mežana od
otroških let do
danes. Vse se je
začelo na majhni
kmetiji sredi Bleda,
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o
tem, da bo nekoč
zabaval gledalce.
Njegov pogum in
trdo delo sta ga
pripeljala vse
do podžupana
Občine Bled, ko
se je
srečal z močjo
in krutostjo
političnih elit in
lobijev...

20
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Tudi na Jelovico preselili dva risa
Dva od petih risov, ki so jih na Gorenjsko to pomlad pripeljali iz Romunije in Slovaške, za zdaj ostajata na območju Jelovice. Ambasador projekta ponovne
naselitve risa pri nas je tudi smučarski skakalec Peter Prevc.
Marjana Ahačič

smo jo storili, in ljudje postanemo gostje in ne lastniki
narave."
Na vprašanje o tem, kakšen
je njegov odnos do narave,
pa odgovarja: "Z leti se spreminja v odnos, ko mi ni več
vseeno, kako delamo z naravo. Vedno bolj se trudim, da
naravi dajem čim manj dela
s 'popravljanjem' za menoj.
V mislih imam predvsem

Risinjo, ki so jo poimenovali Aida, so iz obore v gozdove na Jelovici izpustili konec aprila.
sedemdesetih let, zato jo
pestijo genetske težave, ki
so posledica parjenja v
sorodstvu.
Da bi preprečili ponovno
izumrtje dinarsko-jugovzhodnoalpske populacije risa
in omogočili njeno dolgoročna ohranitev, so tako na
Gorenjskem, Notranjskem
in Kočevskem naselili skupaj 14 risov. Rok Černe poudarja, da bo doselitev uspešna, če se bodo na tem območju ustalili, vzpostavili svoje
teritorije in se razmnoževali. "Sveži geni bodo pripomogli k preprečitvi izumrtja
dinarsko-jugovzhodnoalpske populacije in hkrati prispevali k vzpostavitvi povezave z ostalimi populacijami
risov v Alpah, kar je ključne-

ga pomena za preživetje
risov v tem delu Evrope."

Zakaj ohranjati risa
Na vprašanje, zakaj je
pomembno, da imamo v
gozdovih tudi risa, pa odgovarja: "Če izgubimo vrsto,
kakršna je ris, bodo slovenski in hrvaški gozdovi ter
njihovi ekosistemi za vedno
spremenjeni. Ris deluje kot
plenilec, ki vzdržuje zdrave
populacije divjih parkljarjev
in usmerja evolucijo plenskih vrst, kot je srnjad, tako
da nadzoruje njihovo število
in posredno varuje rast rastlin. Vse to pa je nujno za
zdrave ekosisteme, ki lahko
zagotavljajo nove priložnosti
in koristi za lokalne skupno-

sti, kot je na primer ekoturizem. Prisotnost risa predstavlja pomembno dodano
vrednost za privlačnost
določenega območja. Poleg
trenutnih prednosti pa imamo pomembno moralno
dolžnost, da ohranimo to
avtohtono vrsto za prihodnje generacije, kar si želi
tudi večina javnosti, ki živi
na tem območju."

Foto: Primož Pičulin

Kot je pojasnil koordinator
projekta z Zavoda za gozdove Slovenije Rok Černe, je
avtohtona populacija risa v
Slovenji izumrla v začetku
dvajsetega stoletja, najverjetneje zaradi prehranske osiromašenosti življenjskega
prostora in intenzivnega
lova. Do nedavnega je tako v
Sloveniji živela populacija
okoli dvajsetih risov, ki je
nastala iz vsega šestih osebkov, ki so bili v Slovenijo
ponovno naseljeni v začetku

da so ga povabili k sodelovanju pri projektu. Za sodelovanje se je odločil, da kot
športnik razširi glas o projektu in pomembnosti raznolikosti vrst v naravi. "In
ker je ris krasna zver," še
odločno dodaja legendarni
skakalec.
Zdi se mu pomembno, da
ris živi tudi v naših gozdovih. "Pomembno se mi zdi

Projekt podpira tudi Peter
Prevc

Peter Prevc, ambasador projekta, je dan zatem na Pokljuki
odprl oboro, iz katere je na prostost izpustil risinjo Lenko.

Ambasador projekta ponovne naselitve risa pri nas je
poleg hokejista Anžeta
Kopitarja tudi smučarski
skakalec Peter Prevc, ki zadnja leta živi v Radovljici.
Kot pravi, je bil počaščen,

zato, ker smo jih ljudje odgnali. Naselili smo se v njihova območja, jih streljali in
jim streljali hrano. Zdi se
mi, da lahko z doselitvijo
malce popravimo škodo, ki

RENAULT S.A.S. RCS NANTERRE B 780 129 987. PHOTO : JAN STEINHILBER

Dva risa na Jelovici

Peter Prevc: »Za sodelovanje sem se odločil, da
kot športnik razširim glas o projektu in
pomembnosti raznolikosti vrst v naravi. In ker
je ris krasna zver.«

Foto: Gorazd Kavčič

Pred dobrim mesecem dni
so v okviru projekta LIFE
Lynx v gorenjske gozdove
izpustili pet risov, ulovljenih
v Romuniji in na Slovaškem. Dva od njih, poimenovali so ju Zois in Aida, sta
prišla tudi na območje Jelovice. Vseh pet je opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, ki sporočajo, kje se
gibljejo. Glede na prve podatke so vsi ostali na širšem
območju, kjer so jih izpustili, so ta teden sporočili strokovnjaki Zavoda za gozdove.
Preselitev risov na stičišče
Dinaridov in Alp je ključnega pomena za dolgoročno
ohranitev dinarsko-alpske
populacije risa, poudarjajo
strokovnjaki, ki želijo s preselitvami petih risov na
območje Gorenjske ustvariti
tako imenovano povezovalno populacijo, ki bo pomagala rešiti rise pred izumrtjem.

RENAULT
CLIO LIMITED
bogato opremljen

proizvajanje smeti. Prav
tako pa med zadrževanjem
zunaj vedno bolj opažam
lepote narave. Mogoče tudi
zato, ker sem se preselil v
manjše mesto."

Še druga Magušarjeva maketa starega mesta
Pod arkadami na trgu pred cerkvijo sv. Petra v Radovljici so
v torek ob krajevnem prazniku postavili še drugo maketo
stare Radovljice mojstra Urbana Magušarja. Maketa upodablja mesto znotraj obrambnega zidu. "Okoli cerkve, župnišča in graščine je na privzdignjenem naravnem pomolu
zraslo trško mesto. Dve vrsti nasproti stoječih si hiš objemata naravni oder, na katerem nastopamo. Nekateri v vlogah v starih hišah stanujočih domačinov, drugi v vlogah
mimoidočih obiskovalcev. Večina pa v najmanj zahtevnih
vlogah statistov. Samo stojiš in opazuješ. Opazuješ gotiko,
renesanso, barok," razmišlja avtor. "Zanima me, kako bo
nekoč poimenovano obdobje, ko so vloge na odru bile zaupane nam."

129€

že za
/mesec
z Renault fleksi financiranjem*
ugodnosti do 1.150 €**
možnost menjave vozila po 4 letih
*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO LIMITED SCe 65 in začetno ceno 12.450 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem.
**1.150 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo popust za obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in
vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 350 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

www.renault.si
www.renault.si

Renault priporoča

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca

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

Stara Radovljica, kot jo vidi mojster Urban Magušar. Nova
maketa stoji na trgu pred cerkvijo sv. Petra. / Foto: Gorazd Kavčič

