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Pomoč za
Ukrajino

Fascinirajo ga
človeški obrazi

V tridnevni akciji je
bilo zbrane skoraj tri
tone pomoči.

V Galeriji Šivčeva hiša je na
ogled razstava z naslovom
Brut in prjatli.
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Pitne vode je kljub
suši za zdaj dovolj

Očistimo našo občino –
Radovljica 2022

Večina vode v občino prihaja iz zajetja Ovčja jama v dolini Radovne, kjer je podtalnica za zdaj še
dovolj visoka, občina pa vzdrževanju in gradnji vodovodnega omrežja namenja dovolj sredstev, da je
oskrba prebivalcev s pitno vodo tudi v sušnem obdobju nemotena.
Marjana Ahačič
Zadnja zima je bila po poda
tkih Agencije RS za okolje
nadpovprečno topla in oson
čena ter podpovprečno
namočena. Kazalnik višine
padavin na ravni države gle
de na referenčno obdobje je
znašal 73 odstotkov, s čimer
je bila pretekla zima med 13
najmanj namočenimi od
leta 1961.
Sredi marca je tako Uprava
za zaščito in reševanje po
vsej državi, izjema so obmo
čja s snežno odejo, razglasi
la veliko požarno ogrože
nost naravnega okolja. To
pomeni, da je v naravnem
okolju prepovedano kuriti,
požigati na območjih ob
infrastrukturnih objektih,
kuriti kresove, zunaj pozida
nih površin uporabljati pre
dmete, naprave ali izvajati
aktivnosti, ki lahko povzro
čijo požar, ter izvajati ognje
mete.
V kmetijstvu se že kažejo
posledice suše, pitne vode
pa je, tako zagotavljajo tudi
v javnem podjetju Komuna
la Radovljica, predvsem na
račun s snegom bogate
zime v visokogorju za zdaj
dovolj.

"Ves čas sledimo strategiji
za oskrbo s pitno vodo, ob
tem pa občina izgradnji in
vzdrževanju vodovodov
namenja primerna sredstva,
zaradi česar smo pravoča
sno zgradili glavne vodovo
dne povezave in zato z vodo
oskrbo v občini ni težav," je

povedal Bojan Gašperin s
Komunale Radovljica.
Pojasnil je še, da od leta
2016, odkar je bil zgrajen
povezovalni vod Hraše–
Ledevnica, velika večina pit
ne vode prihaja iz vodnega
vira Ovčja jama v Radovni.
"Gre za območje, ki ima za

zaledje Triglavski narodni
park in kjer je podtalnica še
vedno dovolj visoka," pravi
Gašperin, a dodaja, da bi
bilo deževje vendarle že
dobrodošlo. Uporabnike pa
na Komunali tako kot vedno
pozivajo k racionalni porabi
vode.
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ZADNJA

Minister položil venec

Prvi letošnji proračun

Več hrane za čebele

Minister za obrambo Matej
Tonin je k spominski plošči
žrtvam prve svetovne vojne
na pokopališču v Ljubnem
položil venec.

Predvideni prihodki se zvišujejo za 3,7 milijona evrov in
znašajo 25,4 milijona evrov.

Spomenik v poklon
žebljarstvu
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Pitne vode je kljub suši dovolj, uporabnike pa pristojni kot vedno pozivajo k racionalni
porabi. / Foto: Gorazd Kavčič

Na predvečer gregorjevega
so v Kropi in v Kamni Gorici
spet spuščali barčice.

V okviru Dneva sajenja
medovitih rastlin so ob čebelarskem centru v Lescah
posadili dobrih dvesto sadik.
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Tradicionalna spomladanska čistilna akcija
»Očistimo našo občino – Radovljica 2022« bo
prihodnjo soboto, 9. aprila. Vsi, ki ste pripravljeni
sodelovati, se akcije lahko udeležite v svojih
krajih.
Marjana Ahačič
Čistilno akcijo organizirajo
člani društva Ekologi brez
meja, podpirata pa jo Obči
na in Komunala Radovljica,
ki bo poskrbela za vreče,
rokavice in odvoz zbranih
odpadkov. Pri čiščenju in
urejanju naših krajev, spre
hajalnih poti in okolice bodo
kot vsako leto sodelovali kra
jevne skupnosti, društva, vsi
vrtci in osnovne ter srednje
šole. Odpadke ob obrežju
Save pa bodo v aprilu po
spravili člani Ribiške druži
ne Radovljica in Fun rafting
cluba.
Na določenih zbornih mes
tih bodo koordinatorji 9.
aprila ob 9. uri prostovoljce
razporedili po skupinah in
območjih ter jim razdelili
rokavice in vreče za odpad
ke. Doslej so sodelovanje
potrdile krajevne skupnosti
in društva v naslednjih kra
jih: Begunje – zbor pred
pošto, Brezje – zbor na glav
nem parkirišču, Lancovo –
zbor pri zadružnem domu,
Lesce – zbor pri restavraciji
Center, Mošnje – zbor pred

gasilskim domom, Podnart
– zbor pri kulturnem domu,
Radovljica – zbor pri gasil
skem domu, Vrbnje – zbor v
športnem parku.
Seznam krajev in zbornih
mest bo sproti dopolnjen na
občinskih spletnih straneh.
Če bo vreme na ta dan slabo,
bo akcija prestavljena.
Dodatne informacije: Igor
Dornik, Društvo Ekologi
brez meja (dornik.igor@
siol.net, 041 644 986).

Tudi v slovenščini
Marjana Ahačič
Knjiga Živeti skupaj. O
čebeli in človeku, ki jo je
avtorica, direktorica Muze
jev radovljiške občine dr.
Petra Bole, najprej pripravi
la v angleškem jeziku, je
zdaj na voljo tudi v sloven
ščini. Kot poudarjajo izdaja
telji, delo ponuja strokovno
utemeljeno znanje, potreb
no za spoznavanje in poglab
ljanje v bogato naravno in

kulturno dediščino čebelar
stva na Slovenskem.
V petih poglavjih tako avto
rica s čudovitimi fotografija
mi Ivana Esenka in Mirana
Kambiča pojasni različne
oblike prepletanja in sobiva
nja čebele, človeka, narave,
dediščine in umetnosti.
Knjiga je nadaljevanje vsebi
ne na novo postavljene stal
ne razstave v Čebelarskem
muzeju v Radovljici z istoi
menskim naslovom.
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Minister položil venec

Suzana P. Kovačič
Na Upravni enoti (UE)
Radovljica naročanje na storitve ni več obvezno, je pa
priporočljivo. Na ta način se
namreč lahko izognemo
čakanju pred okenci, zato ga
bodo na upravni enoti tako
na spletni povezavi, kjer je
možno samonaročanje, kot
tudi na njihovi klicni številki
zagotavljali še naprej. Stranke se v poslovnem času lahko naročijo na številki 04
537 16 00 in 04 537 16 01,
po e-pošti na narocanje.
ueradovljica@gov.si in po
klasični pošti.
Naročanje ni potrebno za
pridobitev spletnega digitalnega potrdila, za overitev,
podporo volivca, potrdila o
živetju, kar lahko stranke
uredijo vsak delovni dan.

Še naprej je v prostorih
upravne enote obvezno
nošenje mask, upoštevanje
medosebne razdalje in razkuževanje rok. Plačilni promet (npr. plačilo upravne
takse) prioritetno izvajajo z
uporabo plačilnih ali kreditnih kartic.
»Prizadevamo si, da čim več
strank svojo storitev kar najhitreje opravi. Poslovanje
bomo prilagajali trenutnim
razmeram in uporabnike
sproti seznanjali s čakalnimi
časi na posamezno storitev,«
je povedala načelnica UE
Radovljica Maja Antonič.
Enak režim kot na sedežu
UE v Radovljici velja tudi na
obeh krajevnih uradih; v
Bohinjski Bistrici za stranke
poslujejo vsak četrtek od 7.
do 17. ure, na Bledu pa vsako sredo od 11. do 17. ure.

Pojasnili določili prostorskega reda
Občinski svet je z obvezno razlago pojasnil določili odloka
o prostorskem redu občine, in sicer da so v območju krajine
dovoljeni začasni objekti, namenjeni sezonski turistični
ponudbi in začasni objekti za čas trajanja prireditev. Z dikcijo »kiosk oz. tipski zabojnik« ter »pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor« niso mišljeni objekti,
ki bi bili namenjeni za turistično bivanje, kot tako imenovani
glamping, mobilne hiške ali podobne oblike bivanja.

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA POZIVA
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo v
rubriki Razpisi in objave od 1. 4. 2022 objavljen

Od prve svetovne vojne je
preteklo dobrih sto let in
naš narod je po besedah
ministra Tonina v njej utrpel nepredstavljive žrtve.
»Iz vaše ljubenske župnije
je bila v avstro-ogrsko vojsko vpoklicana več kot
desetina prebivalstva. Številni možje in fantje se niso
nikoli vrnili na svoj dom k
svojim družinam. Te bolečine ob izgubi ogromnega
človeškega potenciala za
vašo skupnost ne bo mogoče nikoli izbrisati. Domačini, povezani v neformalni
Odbor 1914–1918, pa ste to
bolečino oplemenitili s pieteto in velikim spoštovanjem. Vaše vsestransko prizadevanje in raziskovanje je
vodilo do celovitega zbornika o prvi svetovni vojni ter
vaših krajih in do te spominske plošče, ob kateri stojimo,« je poudaril.
Opomnil je tudi, da se danes
na evropskih tleh srečujemo
z vojaško agresijo. »Z napadom Rusije na Ukrajino
smo se zbudili v drugačno

S polaganjem venca se je minister Tonin poklonil žrtvam prve svetovne vojne.
Evropo. Ponovno je postalo
več kot jasno, da je varnost
temeljna vrednota, na kateri
lahko gradimo blaginjo in
napredek,« je dejal in spomnil, da Ukrajina geografsko
ni zelo oddaljena od nas.
»Poleg tega nas z Galicijo,
pokrajino, ki se razprostira v

Poljsko in Ukrajino, povezuje zgodovinski spomin. V
Galiciji je namreč našlo svoj
poslednji dom največ naših
rojakov izmed vseh padlih
Slovencev na bojiščih prve
svetovne vojne, med njimi
tudi vaši rojaki iz Ljubnega,« je poudaril.

Na slovesnosti sta zbrane
nagovorila še župan Občine
Radovljica Ciril Globočnik
in Stanko Cvenkel, ki je
vodil projekt postavitve spominske plošče skupaj z
domačini, povezanimi v
neformalni Odbor 1914–
1918.

Na srečanju zgornjegorenjskega veteranskega združenja so zaslužnim članom podelili plakete.
Srebrno plaketo Združenja veteranov vojne za Slovenijo je prejel podpredsednik združenja Edi Ferkolj.

Javni poziv za sofinanciranje nakupa invalidskih
pripomočkov in naprav v letu 2022

Marjana Ahačič

www.radovljica.si

Rok za oddajo vlog je 31. 10. 2022.
Dodatne informacije: Mojca Ahčin, tel. št.: 04 537 23 21,
e-naslov: mojca.ahcin@radovljica.si

Občinska uprava Občine Radovljica

Maša Likosar

Podelili priznanja Združenja
veteranov vojne za Slovenijo

OBČINA RADOVLJICA

Dokumentacija za navedeni javni poziv je na voljo na spletnih
straneh Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi
in objave in v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica.

Minister za obrambo Matej Tonin je k spominski plošči žrtvam prve svetovne vojne na pokopališču v
Ljubnem položil venec. Poudaril je dolžnost krepitve spomina na vse, ki so dali življenja za domovino.

Foto: Primož Pičulin

Naročanje ni več obvezno,
je pa priporočljivo
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V Domu krajanov na Lancovem je bil sredi marca zbor
Združenja veteranov vojne
za Slovenijo (ZVVS) Zgornje Gorenjske. Udeležence
je nagovoril predsednik
združenja Janez Koselj, ki je
predstavil opravljeno delo v
preteklem letu, ko se je v
organizacijo vključilo skoraj
petdeset novih članov. Podelil je plakete ZVVS; bronaste
so dobili Stane Ažman, Drago Bregant in Martin Cvetek, srebrno Edi Ferkolj iz
Poljč, zlato plaketo pa Leopold Bizalj.
Združenje bo letos junija
praznovalo 25-letnico delovanja. V tem obdobju je število članov veteranske organizacije z 250 naraslo na več
kot 1300. »Petindvajsetletnica in druge aktivnosti niso
namenjene le nam, veterankam in veteranom, temveč
tudi drugim, predvsem tistim, ki so bili v tistih usodnih časih z nami, pa mladim, predvsem šolski mladini. Spoštujmo narodovo
zgodovino, da bodo spoštovali tudi nas, ko nas ne bo

Srečanja se je udeležil tudi župan Ciril Globočnik, ki je ob tej priložnosti Francu Podjedu,
dolgoletnemu vodji Veteranskega pevskega zbora, predal častno Gallusovo značko.
več,« je v nagovoru poudaril
Koselj.
Združenje bo tudi v jubilejnem letu pripravilo vrsto
spominskih srečanj, člani se
bodo tako kot doslej udeleževali pohodov, športnih
tekmovanj in posameznih
aktivnosti drugih združenj.

Med načrti za prihodnje
obdobje pa je Koselj omenil
možnost, da bi v Veteranskem domu v Radovljici
uredili manjši muzej, ki bi
prikazoval obdobje delovanja Teritorialne obrambe.
V programu prireditve je
tudi tokrat nastopil Veteran-

ski pevski zbor, ki ga že vse
od ustanovitve pred dvajsetimi leti vodi Franc Podjed.
Dirigent je ob tej priložnosti
nekaterim članom podelil
Gallusove značke, Francu
Podjedu pa je častno Gallusovo značko predal radovljiški župan Ciril Globočnik.
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Potrdili prvi letošnji
rebalans proračuna
Predvideni prihodki se predvsem zaradi višjih transfernih in nedavčnih prihodkov ter zadolževanja
zvišujejo za 3,7 milijona evrov in znašajo 25,4 milijona evrov. Odhodki se z rebalansom zvišujejo za
4,2 milijona evrov in znašajo 25,9 milijona evrov. Načrtovana namenska zadolžitev za načrtovane
investicije znaša 2,7 milijona evrov, razlika med prihodki in odhodki pa se bo pokrila s presežkom iz
lanskega proračuna.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet se
je prejšnjo sredo sestal na
štiriindvajseti redni seji,
osrednji točki pa sta bili zaključni račun proračuna za
leto 2021 in prvi rebalans
proračuna za leto 2022.
Kot sta svetnikom pojasnila
župan Ciril Globočnik in
direktorica občinske uprave
Alenka Langus, zaključni
račun proračuna občine za
leto 2021 izkazuje 88-odstotno realizacijo prihodkov in
86 odstotno realizacijo načrtovanih odhodkov, kar
pomeni, da je občina kljub
omejitvam, ki so veljale
zaradi epidemije, zadnji dve
proračunski leti uspešno
zaključila z višjo realizacijo
kot v preteklih letih.

Izboljšave prometne
infrastrukture
Zaradi zapore in obnove
železniške proge je občina v
lanskem letu lahko izvedla
številne prometne infrastrukturne izboljšave. Ob regionalni cesti med Radovljico
in Lescami sta bila zgrajena
manjkajoča kolesarska steza
in pločnik, speljana tudi pod
progo, na tem odseku pa je

Predvideni prihodki se
z rebalansom zvišujejo
za 3,7 milijona evrov
in znašajo 25,4
milijona evrov,
odhodki pa za 4,2
milijona evrov in
znašajo 25,9 milijona
evrov. Načrtovana
namenska zadolžitev
za načrtovane
investicije znaša 2,7
milijona evrov; razlika
med prihodki in
odhodki pa se bo
pokrila s presežkom iz
lanskega proračuna.
bila obnovljena tudi komunalna infrastruktura.
V Radovljici je bilo obnovljeno železniško postajališče z
manjšim parkiriščem, na
novo zgrajen močno dotrajan most čez progo na Cesti
svobode in obnovljen nadvoz na Gradiški poti, ki vodi
do pokopališča. Obnovljen
je bil tudi most v Globokem.
V Zalošah in na Ovsišah sta
bila zgrajena podvoza, ki

Do zaključka štiriletnega mandata se bo občinski svet predvidoma sestal še na treh rednih
sejah; naslednja je načrtovana za konec maja.
bosta dokončana letos in
bosta nadomestila nivojsko
križanje železniške proge in
ceste. Na poti iz Radovljice
proti Šobcu je urejen nov
podhod za pešce, poudarjajo
na občini.
Nadaljevala se je gradnja
kanalizacije in obnova vodovoda na Spodnjem Lancovem, sočasno so bile obnovljene tudi ceste. V Radovljici
je bil obnovljen odsek Gradnikove ceste od trgovine
Spar do križišča z Ulico Staneta Žagarja, vključno s
komunalno infrastrukturo
in javno razsvetljavo. Po
odobritvi nepovratnih sredstev se je začela rekonstrukcija radovljiškega kopališča.
V Kropi je bila obnovljena
streha Kovaškega muzeja.

Investicije v kulturo in
izobraževanje
Med večjimi naložbami je še
nakup mobilnega projektorja in platna za letni kino Linhartove dvorane Radovljica,
v kateri je bila obnovljena
tudi razsvetljava.
V prostorih Muzejev radovljiške občine so bili ob postavitvi nove razstave Čebelarskega muzeja izvedeni konservatorsko-restavratorski
posegi na stenskih poslikavah, urejena razsvetljava in
kupljena pohištvena oprema. Začela se je gradnja večnamenskega objekta v športnem parku Vrbnje, smučišče
v Kamni Gorici pa je pridobilo dva snežna topova.

Prvi rebalans proračuna
Svetniki so potrdili zaključni račun lanskega proraču-

na, sprejeli pa so tudi rebalans proračuna Občine
Radovljica za leto 2022. Kot
so pojasnili na občinski
upravi, je bil ta pripravljen
predvsem zaradi uskladitve
prihodkovne strani ob upoštevanju realiziranih prilivov
in odlivov ter uskladitve
sredstev za investicije z
dinamiko njihovega izvajanja in s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi.
"Predvideni prihodki se
predvsem zaradi višjih transfernih in nedavčnih prihodkov ter zadolževanja zvišujejo za 3,7 milijona evrov
in znašajo 25,4 milijona
evrov," je svetnike seznanila
direktorica Alenka Langus.
Kot pravi, so pri tem med
drugim upoštevani višji prihodki iz naslova dohodnine
in sredstev za uravnoteženje
razvitosti občin, usklajeni so
prihodki nepovratnih sredstev, predvsem za projekte
izgradnje kanalizacije Lancovo in Kamna Gorica, kolesarske povezave v Lescah,
obnove Klinarjeve hiše v
Kropi in rekonstrukcije
Kopališča Radovljica.

Zadolževanje nižje od
predvidenega
Načrtovana namenska
zadolžitev za načrtovane
investicije znaša 2,7 milijona evrov. Ker pa je bila lanska zadolžitev precej nižja
od predvidene, je skupna
višina zadolžitve v dveletnem proračunu za dober
milijon evrov nižja od prvotno načrtovane, je pojasnila
Langusova.
Proračunski odhodki se z
rebalansom zvišujejo za

4,2 milijona evrov in znašajo 25,9 milijona evrov,
razlika med prihodki in
odhodki pa se bo pokrila s
presežkom iz lanskega
proračuna. "Tudi odhodki
se usklajujejo z dinamiko
izvajanja investicij in pridobljenimi nepovratnimi
sredstvi. Za prvo fazo
obnove kopališča Radovljica je zato več sredstev v
letošnjem letu, povečujejo
se sredstva za letno in zimsko vzdrževanje cest, gradnjo kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest na Lancovem in v Kamni Gorici,
dokončanje prilagoditve
cest ob nadgradnji železniške infrastrukture, obnovo
ceste Lesce–Hlebce–Begunje, obnovo vrtca v Kamni
Gorici, sanacijo kamnitega
zidu pod cerkvijo v Kropi,
pridobitev projektne dokumentacije za obnovo čistilne naprave v Radovljici,
komunalno urejanje občinskih zemljišč in za gradnjo, nakup in investicijsko
vzdrževanje neprofitnih
stanovanj – odkup stanovanja v Radovljici ter nakup
in opremo zemljišč. Sprejet je bil tudi amandma, s
katerim se 30 tisoč evrov
namenja za sanacijo Gradnikove ceste."
Na novih postavkah so sredstva za pripravo projektne
dokumentacije za sanacijo
brežine in zaščito Plečnikovih paviljonov v Begunjah,
e-oskrbo, načrtovano enoto
doma starejših občanov v
Kamni Gorici in Festival
Avsenik. Investicijski
odhodki tudi v tem letu
predstavljajo 46 odstotkov
proračuna.

Zlati certifikat razvojne
odličnosti
Marjana Ahačič
Občina Radovljica je med prejemniki zlatega certifikata razvojne odličnosti ISSO 2022, s
čimer se je uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem
kakovostno raven življenja in
jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega
razvoja. Izhodišče za podelitev
certifikata je indeks ISSO, ki
je sestavljen iz večjega števila
kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini.
Meri doseženo stopnjo razvitosti občine.
Projekt poteka v okviru Konference Zlati kamen, ki jo
organizira Planet GV, d. o.
o., vsakoletnega srečanja
deležnikov s področja lokalne samouprave za predstavnike lokalnih skupnosti,
gospodarstva in vlade. Dogodek je namenjen vsem, ki
vodijo in upravljajo občine in
delujejo v javni upravi in javnih ter zasebnih podjetjih, ki
sodelujejo in spremljajo razvoj občin. Gre za dogodek, ki
je hkrati vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o
razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora
Zlati kamen.

Občina Radovljica je bila
tokrat na 16. mestu med
vsemi slovenskimi občinami. Letos se je Radovljica
uvrstila tudi med finaliste za
nagrado občina zdravja
2022 skupaj z občinami
Logatec, Koper, Šentjur in
Črenšovci, podeljeno 15.
marca v okviru konference
Zlati kamen. Prejemnica
letošnjega naziva je Občina
Logatec. Prvič je bilo to priznanje podeljeno v 2020,
prejela ga je Občina Tolmin,
v 2021 Občina Žiri.
Nagrada občina zdravja je
zasnovana v okviru naloge
Zdravje v občini, ki jo vodi
Nacionalni inštitut za javno
zdravje. Naziv in plaketo vsako leto prejme tista občina,
ki prepoznava zdravje kot
pomembno vrednoto in je v
zadnjem letu izstopala po
aktivnostih za izboljšanje
zdravja svojih prebivalcev.
Vsaka od devetih območnih
enot NIJZ izmed občin v svoji zdravstveni regiji izbere po
eno kandidatko – regijsko
finalistko. Izmed njih strokovna komisija, ki vključuje
predstavnike NIJZ, Ministrstva za zdravje, Onkološkega
inštituta Ljubljana, UMAR
in Zlatega kamna, izbere
zmagovalno občino.

Zaščitite svoj računalnik pred
virusi!

Virusi in okvare diska lahko v hipu
uničijo vaše dragocene fotografije in
pomembne dokumente.

Ne odlašajte!

Pokličite nas, da zaščitimo vaš
računalnik pred virusi in vam uredimo varnostno kopiranje podatkov.
Cesta železarjev 7a, Jesenice,
tel. (04) 58-36-444,
www.3bm.si, 3bm@siol.net
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Turizem

Uspešna sezona
turističnega društva
Turistično društvo (TD) Lesce je lani kljub epidemičnim razmeram poslovalo uspešno. V turistično
sezono 2021 so vstopili s številnimi prenovami in nadgradnjami, ki so načrtovane tudi za leto 2022.
Na 64. redni letni skupščini društva jih je predstavil predsednik TD Lesce Zlatko Kavčič.
Maša Likosar
Turistično društvo Lesce, ki
šteje 1720 članov, gospodarsko dejavnost opravlja v
okviru svojih podjetij, od
katerih je največje Šobec. V
Kampu Šobec je bilo lani
80 odstotkov gostov in 107
odstotkov nočitev več kot
leta 2020, kar je le 23 odstotkov manj kot v rekordnem
letu 2019. »Nerealno bi bilo
pričakovati, da se bo leto
2021 lahko kosalo z letom
2019, ki je bilo zgodovinsko
najuspešnejše in še neobremenjeno z virusom. A
dosegli smo rezultate, ki so
nekje med letoma 2016 in
2017 – in ti so bili takrat
dobri. Hitreje okrevamo kot
turizem v okolju, kar potrjuje, da so bila naša vlaganja pred krizo pravilno

usmerjena in so osnova za
optimizem,« je na skupščini dejal predsednik Kavčič
in poudaril dobro sodelovanje s Krajevno skupnostjo
Lesce, lokalnimi društvi in
Osnovno šolo F. S. Finžgarja Lesce.
V turistično sezono 2021 so
med drugim vstopili s prenovljeno recepcijo in bungalovi. Izvedli so digitalizacijo
poslovanja, uredili vodna
dovoljenja in pripravili elaborat za zaščito vodnih
virov. Izpeljali so tudi legalizacijo objektov na hipodromu, ki ga bo letos prevzel
nov najemnik. Nov najemnik pa je že prevzel restavracijo in ponudbo povzdignil
na višji nivo, s postavitvijo
nove terase, premičnega
gostinskega objekta in inovativnega šotora je za goste

na plaži ustvaril dodatno
ponudbo predvsem hitre
hrane. Zaradi velikega obsega delovanja društva in velikega premoženja, ki ga
društvo upravlja, ter z namenom postopne kadrovske
krepitve ima društvo od
marca 2020 dalje zaposlenega direktorja Petra Kavčiča, ki je od septembra lani
poleg predsednika tudi drugi zakoniti zastopnik.
V TD Lesce letos pripravljajo več projektov, med drugim gradnjo kolesarske steze in pločnika od kampa do
križišča z glavno cesto Lesce–Bled, postavitev več
manjših bivalnih turističnih objektov s skupnim
imenom Triglavska vas,
izgradnjo velnesa in postavitev novega obeležja na
vhodu v Rekreacijski park

Šobec. Pripravljajo še projekte za energetsko posodobitev kampa, predvsem v
smeri morebitne postavitve
lastne sončne elektrarne ali
celo hranilnikov energije.
»Vse, kar gradimo in delamo, mora biti najprej dobro
za nas, ki tukaj živimo, nato
pa še za tiste, ki k nam prihajajo,« je poudaril predsednik.
Na skupščini so podelili tudi
priznanja za urejene hiše in
vrtove na območju krajevne
skupnosti Lesce. Prejeli so
jih: Anica Pristov, Jožica
Borštnar, Vinko Omejc,
Antonija Fister, Danica
Magdič, Sonja Blatnik iz
Lesc, stanovanjski blok na
Finžgarjevi ulici 8 v Lescah,
Ivanka Erman s Studenčic,
družina Legat iz Hraš in
družina Zupan iz Hlebc.

Predsednik TD Lesce Zlatko Kavčič / Foto: Maša Likosar

Kavčič s prisotnimi prejemniki priznanj Vinkom Omejcem,
Danico Magdič, Julijano Rozman v imenu bloka na
Finžgarjevi ulici in Antonijo Fister / Foto: Maša Likosar
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OGLASNO SPOROČILO

Andrej
Golčman
Od kod sem : Od rojstva, ponosen in zaveden Radol’čan.
Moje kompetence : 40 let izkušenj na področju
prostorskega načrtovanja, dela v krajevni skupnosti in
kolesarstvu.

Zakaj kandidiram za poslanca DZ:
Ker si Radovljiška občina zasluži ambicioznega in
aktivnega poslanca..
Ker zmorem in hočem, v tem čudovitem okolju,
pomagati ustvariti še boljše pogoje za razvoj in
ustvarjalno delo, kvalitetno, aktivno in zdravo življenje
ter varno in mirno starost.
Ker si bom v tem okviru prizadeval za čim hitrejšo
izgradnjo regijske bolnice z dodatnimi programi
specializiranih klinik.
Ker bom aktivno sodeloval pri ustvarjanju pogojev za
kvalitetno preživljanja starosti, tistim, ki tega ne morejo
uživati v domačem okolju, z izgradnjo vrhunskega
novega doma starejših občanov v Radovljici in v vaško
okolje vpete enote Doma Janka Benedika v Kamni gorici .
Ker bom v Državnem zboru predlagal dopolnitve
zakonodaje, ki bo omogočala boljše pogoje za zadružno
gradnjo stanovanj za mlade.
Ker bom aktivno sodeloval pri oblikovanju racionalne
mreže pokrajin in v tem okviru tudi oblikovanja
racionalne mreže strokovnih služb, ki bodo razvojno
usmerjene. Sočasno pa bom predlagal tudi preveritev
obstoječe mreže lokalnih skupnosti .
Ker bom v Državnem zboru zahteval sprejem le takih
zakonov, ki jih bo državna uprava sposobna v rokih
izvajati.
Hvala za zaupanje in Vaš glas,

V stranki Naša dežela gradimo politiko poguma
izražanja svojih mnenj in stališč, povezovanja,
medsebojnega zaupanja in spoštovanja,
konstruktivnega dialoga in solidarnosti. Politiko,
katere osnovno poslanstvo je iskanje najboljših rešitev
za uspešno družbo, prijetno sobivanje in kvalitetno
življenje vseh državljanov za naslednjih 30 let.

Dr. Aleksandra Pivec,
predsednica stranke

Naše zaveze:
Decentralizacija

Za mlade

Kmetijstvo

Enakomeren gospodarski
in družbeni razvoj države.
Zaposlitvene možnosti in
kvalitetno življenje v vseh
regijah.

Prenovljen izobraževalni
sistem. Spodbujevalna
zaposlitvena in stanovanjska
politika za uresničitev
osebnih in poslovnih ciljev
mladih znotraj meja države.
Omogočanje razvoja
ustvarjalnosti in podjetnosti.

Napredno, okolju prijazno,
trajnostno kmetovanje, ki bo
zagotavljalo lokalno pridelane
naravne dobrine in prehransko
samozadostnost. Kmetovanje,
ki temelji na odgovorni kmetiji,
ki je bila vedno sinonim za
slovensko podeželje.

Gospodarstvo

Zdravstveni sistem

Za starejše

Odprava nepotrebne
administracije, razbremenitev
stroškov dela, trajnostna
naravnanost, kot odpravljanje
ovir za sproščanje podjetnosti.
Malo gospodarstvo in
trajnostni turizem kot
perspektivna nosilca
gospodarskega razvoja.

Sodobno, kvalitetno,
učinkovito in dostopno
zdravstvo, ki bo na prvo
mesto postavljalo človeka,
uporabnika zdravstvenega
sistema in njegovo zdravje.
Uporabnik mora postati tisti,
ki bo odločal kako upravljati s
svojim lastnim zdravjem.

Dostojne pokojnine, ki jih
bo omogočala predvsem
spodbujena podjetnost aktivnih
generacij. Dolgotrajna oskrba
zagotovljena na svojem domu
ali v izbranih ustanovah.
Izgradnja novih domov,
negovalnih bolnišnic, enot za
geriatrijo, paliativno oskrbo.

Socialna in pravna
država

Okolje

Skrb za najranljivejše člane
naše družbe. Spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin,
pravil zapisanih v ustavi in
zakonih in neodvisna sodišča.

Čist zrak in čista pitna voda za
vse državljane. Spodbujanje
trajnostne naravnanosti vseh,
ki živimo v tem okolju, saj smo
od njega soodvisni.

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Zakaj kandidiram kot kandidat stranke Naša dežela:
Za kandidaturo na listi stranke Naša dežela sem se
odločil, ker gre za sredinsko stranko usmerjeno v
bodočnost, stranko ki se ne ozira nazaj in ne izključuje
nikogar, temveč se je sposobna ob spoštovanju razlik
konstruktivno povezovati s ciljem zagotoviti pogoje za
uspešen razvoj ter kakovostno življenje vseh državljanov.

#Za Ljudi

nasadezela.si
NAŠA DEŽELA #ZaLjudi
Naša dežela,
dr. Aleksandre Pivec
NAŠA DEŽELA #ZaLjudi
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Krajevne novice

Odkrili spomenik v
poklon žebljarstvu
Na predvečer gregorjevega so v Kropi in v Kamni Gorici spet spuščali barčice. V Kamni Gorici so ob
tej priložnosti odkrili tudi spomenik v poklon žebljarstvu in žebljarjem.

V Kamni Gorici so na predvečer praznika sv. Gregorja
in ob 110. obletnici prve objave pesmi Žebljarska, ki jo je
pesnik Oton Župančič napisal ob obisku kamnogoriških
vigenjcev, odkrili spomenik
Žebelj v kaplji znoja. Spomenik je delo domačina Rajka
Šolarja, umetnostnega kovača, ki je idejo zanj dobil ob
prebiranju knjige Hiše v
Kamni Gorici avtorja Mitje
Kapusa, zasnoval pa jo je
skupaj z Milanom Žaberlom.
Žebelj je velik 83 centimetrov
in skupaj s kapljo znoja tehta
devet kilogramov. "Je replika
enega največjih žebljev, ki so
jih nekoč naši kovači kovali
za Benetke. Kovačem je tedaj
kapljalo s čela, zato je bil tudi
žebelj deležen znoja, kar je
simbolno ujeto v spomeniku," je pojasnil Šolar, ki je
spomenik ročno skoval s sto
let starim kladivom, ki je bil
nekoč v lasti njegovega starega očeta.
Po kratki slovesnosti pod
vaško lipo so nadaljevali
spuščanje barčic v potoku
pred Kapusovo graščino. "V
naši vasi je bil od nekdaj
predvečer gregorjevega velik
praznik. Vselej ga zaznamujemo s spuščanjem barčic,

Urša Peternel
V sklopu nove kolesarske
povezave ob regionalni cesti med Radovljico in Lescami sta pri križišču z Rožno
dolino in krožišču z Boštjanovo ulico v Lescah urejeni
tudi kolesarski počivališči.
Opremljeni sta s klopjo,
stojalom za kolesa, košem
za odpadke, pitnikom,
informacijsko tablo in kažipotom kolesarskih smeri.

Posebnost pa je drog za raztezanje hrbtenice po naporni kolesarski vožnji ali
pohodu. Kot so povedali na
Občini Radovljica, bodo s
takšno opremo v prihodnje
opremili tudi druga večja
kolesarska počivališča.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in
tehnologijo, in Evropska
unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Na kolesarskih počivališčih
tudi drog za raztezanje

Spomenik Žebelj v kaplji znoja, ki stoji pod vaško lipo v osrčju Kamne Gorice, sta odkrila
avtor Rajko Šolar in radovljiški župan Ciril Globočnik. / Foto: Tina Dokl
letos jih je bilo 216," je
dodala predsednica Kulturno-turističnega društva
Kamna Gorica Tea Beton. V
Domu krajanov so si navzoči lahko ogledi tudi slikarsko
razstavo Hiše v Kamni Gorici, ki bo na ogled do maja.
Barčice so ponovno spustili
tudi v Kropi, na 'bajerju' nekdanje spodnje fužine. "Spuščanje barčic na predvečer
praznika svetega Gregorja,
11. marca, je običaj, ki v večstoletni zgodovini kraja niko-

li ni zamrl," je poudarila
Metka Kavčič, predsednica
Turističnega društva Kropa,
ki ob pomoči drugih organizacij v kraju in številnih
posameznikov organizira
prireditev. "Barčice so bile
včasih izdelane iz preprostih
materialov, kot sta les in karton, danes pa so prave umetnine. Otroci jih naredijo
doma, v vrtcu oziroma šoli,
običajno iz recikliranega in
naravnega materiala. Letos
smo v Kulturnem domu v

Kropi nekaj dni prej pripravili tudi delavnico, kjer je približno 40 otrok z mentoricama Zalo Zupan in Jernejo
Jelovčan Koselj izdelovalo
barčice," je dodala Kavčičeva.
Žan Čuden iz Podnarta je na
omenjeni delavnici izdelal
ladjo v podobi znamenitega
Titanika, pri čemer je uporabil karton in stiropor. Domačinka Bojana Žaberl se je po
dolgem času udeležila spuščanja barčic, tokrat s hčerkama Trino in Enyo, ki sta naredili barčici v obliki hiše. Tjaša
Kržišnik iz Krope že od malega spušča barčice. "Barčico
smo nekoč skrbno čuvali in
isto spuščali več let. Običaj
sicer veleva, da se zažge, a
otroci običajno tega ne želijo," je dejala Kržišnikova in še
dodala, da si je sin Lovro letos
zaželel barčico v obliki viteškega gradu, hčerka Ajda pa v
obliki vilinske pravljične hiše.

Počivališči sta opremljeni s klopjo, drogom za raztezanje,
stojalom za kolesa, košem za odpadke, pitnikom,
informacijsko tablo in kažipotom kolesarskih smeri.

Nove skodle na pokopališkem zidu
Začela so se dela na obzidju pokopališča, kjer bodo zamenjali dotrajano streho. Kakor je povedal Matjaž Geršič, bodo
letos zamenjali samo stometrski del od zvonika do prehoda
s pokopališča na župnijski vrt. Ta del je bil namreč najbolj
dotrajan. Dela v vrednosti trinajst tisoč evrov financira Krajevna skupnost Lesce, ki upravlja pokopališče, popravilo pa
izvaja Skodlarstvo Koželj iz Stahovice pri Kamniku.
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Mark Toplak
Naročnik oglasa: LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA CESTA 10 A, ŠMARCA
Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

V večstoletni zgodovini Krope običaj spuščanja barčic na 'bajerju' nekdanje spodnje fužine
nikoli ni zamrl. / Foto: Tina Dokl

kandidat SDS na državnozborskih
volitvah 2022 v Radovljici,
vas vabi na osrednjo prireditev
s svojo predstavitvijo. Prireditev bo
v petek, 22. aprila 2022, ob 17. uri
na Vurnikovem trgu v Radovljici.
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Aktualno

Tudi Radovljica je zbirala
pomoč za Ukrajino
V tridnevni akciji je bilo v radovljiškem gasilskem domu zbrane skoraj tri tone pomoči – dvanajst
palet hrane, higienskih pripomočkov, otroških plenic in sanitetnega materiala.
Marjana Ahačič
Občina Radovljica, Območno
združenje RK Radovljica in
občinski štab Civilne zaščite
so se v začetku marca dogovorili za organizacijo akcije zbiranja humanitarne pomoči za
Ukrajino in ukrajinske
begunce. V prostorih radovljiškega gasilskega doma so
tri dni zbirali higienske pripomočke, komplete prve
pomoči, material za prvo
pomoč in hrano z daljšim
rokom uporabe. Prostovoljci
so zbrano sortirali tako, da
je bila v vsakem paketu ena
vrsta hrane, sanitetnega
materiala, higienskih pripomočkov ..., škatle opremili s
popisi in jih zapakirali na
palete.
Zbrana pomoč je bila nato
predana Upravi za zaščito in
reševanje, ki skupaj z Evropsko komisijo organizira kon-

Prostovoljci so v prostorih gasilskega doma Radovljica
sprejemali in sortirali prejete donacije.
voje pomoči na usklajene
lokacije v sosednjih državah
Ukrajine. Prevoz v Državni
logistični center na Rojah je
doniralo podjetje KLU-S
transport z Zgoše. Druga
prejeta pomoč, kot so oblači-

la, pa bo namenjena beguncem iz Ukrajine v Sloveniji.
"Občina Radovljica, RKS –
Območno združenje Radovljica in občinski štab Civilne
zaščite se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljkam

Rdečega križa, gasilcem in
drugim prostovoljcem, ki so
se vključili v zbiranje pomoči. Zahvaljujemo se tudi
podjetjem, ki so pomagala z
materialom in drugimi storitvami: KLU-S transport z
Zgoše, Žito Gorenjka iz
Lesc, Tiskarna knjigoveznica Radovljica, d. o. o., člani
Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica,
SGTŠ Radovljica, radovljiški
Šmeks lounge bar in Picerija Matiček," poudarjajo
organizatorji.
Tisti, ki so begunce iz Ukrajine sprejeli v svojih domovih, se za pomoč – oblačila,
obutev, hrano, higienske pripomočke … – lahko obrnejo
na Območno združenje RK
Radovljica, v delovnih dneh
med 8. in 12. uro po telefonu
št. 04 597 16 80 ali po elektronski pošti na naslov:
radovljica.ozrk@ozrks.si.

Kot z zadovoljstvom ugotavljajo organizatorji, je bil odziv
zelo dober, saj je bilo zbrane skoraj tri tone pomoči –
dvanajst palet hrane, higienskih pripomočkov, otroških
plenic in sanitetnega materiala.

Zbrana humanitarna pomoč je bila po zaključku akcije
predana Upravi za zaščito in reševanje, ki skupaj z
Evropsko komisijo organizira konvoje pomoči na usklajene
lokacije v sosednjih državah Ukrajine.

Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA ULICA 2, LJUBLJANA

1DURÿQLNRJODVD6WUDQND.RQNUHWQR

þDVMH]DNRQNUHWQRSROLWLNR
åHOLPVL6ORYHQLMH
NLGLKD]OHYLPLQGHVQLP
SOMXÿQLPNULORP
NMHUPLVOLPRQDYVHUHJLMH
NMHUQLNRJDUQHSXäÿDPR]DGDM

Kot nekdanji profesionalni športnik in
DNWLYHQ-HVHQLÿDQVHPVHRGORÿLOGD
MHÿDV]DNRQNUHWQHNRUDNH9HPNDM
SRPHQLVNR]LWUGRRGUHNDQMHLQGHOR
]DVROMXGL

vaš kandidat v
volilnem okraju
Radovljica 2

vaš kandidat v
volilnem okraju Jesenice,
.UDQMVND*RUDLQåLURYQLFD

YNDWHULMHGHORFHQMHQR
NMHUYDUXMHPRQDUDYR

Andrej Maver

9HUMDPHPGDGUæDYOMDQLSRWUHEXMHMR
OMXGLNLSRYH]XMHMRLQVRVSRVREQL
VRGHORYDWL]JRVSRGDUVWYRPWHUQD
SUYRPHVWRSRVWDYOMDMREODJLQMRLQ
UD]YRM

Miha Rebolj

ZAVZEMAM SE ZA

ZAVZEMAM SE ZA

RæLYLWHYLQGXVWULMVNLKFRQ

UD]YRMUHJLMHYDWUDNWLYQRWXULVWLÿQRGHVWLQDFLMR

VWDQRYDQMD]DPODGHGUXæLQH

VWDELOQRLQPRÿQRORNDOQRJRVSRGDUVWYR

izgradnjo doma za starejše, ter oskrbovanih
stanovanj in bolnišnice

WUDMQRVWQLUD]YRMWUHKREÿLQJesenice, Kranjska Gora
in Žirovnica,NLREÿDQRPQXGLDWUDNWLYQRELYDQMVNR
RNROMHVWDQRYDQMDLQVOXæEH

0,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
-20.296,30
706 DRUGI DAVKI

3.847.867,80
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
47.743,16

2.727.473,54
703 DAVKI NA PREMOŽENJE

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

950.646,84
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
11.267.770,00

412

3.839.814,75
14.022.690,40
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

205.907,56
410 SUBVENCIJE

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
411
GOSPODINJSTVOM
70

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

17.700.406,07

8.844.236,95
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
41

175.307,65
409 REZERVE
Skupina/Podskupina/Konto

22.245.151,38

33.853,57
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Zaključni račun
2021
v EUR

1.666.471,71
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto
2021 se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja.

3. člen

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.387.865,53
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
40

219.284,66

21.853.598,96
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
II.

1.292.947,94

0,00
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
787

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
401
SOCIALNO VARNOST

0,00
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
786

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2021 sestavljata
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radovljica
za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov.

0,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)
78
2. člen

579.915,94
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
741 PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2021,
katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti.

2.269.321,92
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
740
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2021

2.849.237,86
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

58.498,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4
in spremembe) ter 17. in 109. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. seji dne 23. 3.
2022 sprejel

58.498,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
1.

1.636.640,60
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
722

0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
720

368,85

1.637.009,45
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
72

33.176,86
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
713
STORITEV

1.082.851,76

102.745,19
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

28.072,61

2.430.869,25

1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Radovljica za leto
2021
2. ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 Rebalans I
3. OBVEZNA RAZLAGA prve alineje točke (2.2) 15. člena in
točke (11) 33. člena Odloka o Prostorskem redu občine
Radovljica
4. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica
5. ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program zobozdravstva za odrasle
6. ODLOČBA o razglasitvi zemljišča za javno dobro v lasti Občine Radovljica
7. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

VSEBINA

71

3.677.715,67

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
710
OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si

Uradne objave, številka 289, 1. aprila 2022

deželne novice

Lepo ji je, da še nikoli tako
Ne samo udobje in varnost, ki ju v mladih letih ni imela, ampak razumevanje s hčerino družino greje srce Leščanki Ivanki Jan, ki je konec februarja
dopolnila devetdeset let.
Ivanka Korošec
Ivanka Jan je 26. februarja
prestopila devetdeseto stopnico svojega življenja.
Rodila se je v majhni vasici
Višelnica blizu Gorij.
»Naša hiša, v kateri zdaj živi
najmlajši brat, stoji najvišje
v vasi in od tam je prekrasen
razgled na polovico Gorenjske,« pravi. »Imeli smo majhno kmetijo, v družini je
bilo šest otrok, bila sem četrta po vrsti. Oče je bil tudi
obrtnik. Ukvarjal se je z
izdelovanjem zvončkov.
Pošiljal jih je v Nemčijo,
Francijo, Avstrijo in Češko.
Takih zvončkov zdaj nikjer
več ne delajo.«

Vojna, velik udarec za
družino
Opisala je natančen postopek, kako jih je oče izdeloval. »Spodaj pod vdolbino je
zakuril, treba je bilo poganjati meh, da so plameni švigali kvišku. Naredil je po tri
ali štiri 'pušeljne' zvončkov.
Kalupi so bili iz posebne
pločevine, nanje je dal
medenino, ki se je v vročini
stopila in oblila zvončke. Ko
so se ohladili, je pušelj razdrl. Vsak zvonček je moral

imeti primeren kembelj, saj
je bilo od tega odvisno, kakšen zvok bo imel. Zvončki
niso bili poslikani, saj so bili
prvotno namenjeni za ovce,
krave, teličke, šele mnogo
kasneje so jih začeli poslikavati in uporabljati za spominke.«
Oče je imel samo štiri razrede, a je s svojo obrtjo dobro
služil. Sam se je iz knjig
naučil nemško, znal pa je
tudi češko, saj je bil med
prvo svetovno vojno kot
vojak na Češkem. Z dohodki
je pomagal dvema bratoma,
da sta doštudirala, imel pa je
tudi precej prihrankov, ki
jih je namenil za boljše življenje svojim otrokom. Žal
pa je med vojno čisto vse
prihranke izgubil, kar je bil
velik udarec za družino.

Krivice, ki bolijo
Ivanka in njeni sorojenci so
hodili v šolo v Gorje. »Vsa
leta sem bila odličnjakinja,
vendar mi je bil dostop do
nadaljnjega šolanja onemogočen. Očeta so po vojni po
krivici odrinili iz družbe.
Šele pred kratkim sem izvedela, kako je bilo, a o tem
težko govorim. Tako kot njemu se je dogajala krivica

nobene druge reči. To mi
sploh ni hodilo na misel, saj
smo bili pri nas doma otroci
vzgojeni v poštenosti.«

tudi nam, otrokom. Kolikokrat sem jokala, ker nisem
mogla v šolo!« Bilo je hudo
in boleče, so edine besede,
ki jih pove in že pripoveduje
dalje, saj ve, da nikoli ne
moreš nazaj, v življenju je
treba vedno samo naprej …

Stalna zaposlitev

Vzgojeni v poštenosti
Pokopala je sanje o šolanju
in se soočila z realnostjo.
»Pri teti sem se učila šivanja, pa tudi mama je bila izučena šivilja. Še bolj kot šivanje pa mi je dišalo kuhanje.
Prvo službo sem dobila na
Bledu v Poštnem domu.
Vsakih 14 dni so se menjali
gostje iz vse Jugoslavije.
Bilo je naporno, saj sem
strežbo začela zjutraj ob
sedmih in delala vse do
desetih zvečer, včasih tudi
do polnoči ali celo do dveh
ponoči. Potem pa peš
domov! Konec sezone mi je
šef povedal, da naslednje
leto ne morem biti več zaposlena pri njih, ker so dobili
tak dekret. Nato sem šla v
hotel Park v kuhinjo. Zelo
lepo so me sprejeli, a tudi tu
me niso mogli redno zaposliti. Tako sem nekaj časa
pomagala sestrični z varstvom otrok, izurila me je

Ivanka Jan
tudi v kuhanju. Potem sem
se za dva meseca preselila k
lastnikom hotela Krim, ko je
gospa rodila petega otroka.
Tam sem v glavnem kuhala
za vso družino. Lastnik in
vsa njegova družina so bili
res dobri ljudje, imam jih v

lepem spominu. Plačali so
mi dvakrat toliko denarja,
kot bi ga bila zaslužila, in mi
izrekli priznanje za mojo
poštenost. Vse je bilo vedno
odklenjeno, in četudi je
denar ležal na mizi, se ga
nisem dotaknila kot tudi

Končno je dobila stalno
zaposlitev v Lipu, toda njena
delovna kalvarija se s tem ni
končala.
Izdelovali so iverne plošče,
ko se je firma preselila na
Rečico, so začeli proizvajati
vrata in podboje. Njen predpostavljeni je bil nekdaj
njen sošolec, tudi sam odličnjak. Vedel je, da je Ivanka
delavna in sposobna, zato ji
je včasih odkazal bolj zahtevno in tudi bolje plačano
delo, a so jo v takih primerih
'od zgoraj' vedno hitro umaknili na prejšnje delovno
mesto. Neštetokrat je jokala
zaradi tega.
Leta 1961 je rodila hčerko.
Ko je bila hčerka stara pet
let, sta se s partnerjem poročila, vendar zveza ni traja
dolgo, saj je zakon postajal
nevzdržen in tako se je Ivanka s hčerko odselila – najprej na svoj dom, kasneje pa
je dobila svoje stanovanje.

8. stran

v proračun naslednjega leta v višini

na režijski obrat v višini

na krajevne skupnosti v višini
5. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

8.988.367,28

UO, stran 2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

8.988.367,28

633.129,20

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

420

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

243.000,00

št. 289, 1. aprila 2022

244.598,35

76.071,24

251.492,33

74.263,97

hvaležnostjo je sprejemala
pomoč sosedov, ki so ji bili
ob visoki starosti v oporo in
pomoč, nato pa je leta 2020
prišla v dom, kjer je zelo
zadovoljna. Vesela je obiskov nekdanjih sosedov, še
zlasti pa članov Društva izgnancev, s katerimi si je nekdaj delila trpko usodo.

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ.OSEBAM

1. Prenos iz leta 2020

132.000,00

44.392,02

2. Prihodki iz proračuna

3. Odhodki iz rezervnega sklada

Slavljenko sta tudi letos obiskala predstavnika društva
izgnancev.
optimizma in dobre volje.
Slavljenka ni skrivala presenečenja in veselja nad obiskom.
Med vojno je bila vsa družina Sadar s štirimi otroki
izseljena v taborišče Burghausen. V pogovoru je gospa Stana povedala, da se še
celo zdaj spomni punčke iz

390.129,20

391.552,42

Dne 12. marca je v Domu
dr. Janka Benedika praznovala 101. rojstni dan Stana
Sadar, članica Društva izgnancev Slovenije. Po predhodnem dogovoru s socialno delavko sta jo v imenu
društva obiskala Vida Janc
in predsednik Tone Pristov.
Zaželela sta ji obilo zdravja,

cunj, ki jo je v taborišču
imela Vidka, kakor so Vido
Janc kot majhno deklico klicali v taborišču. Ta punčka
je zdaj shranjena v muzeju v
Mošnjah. Po vojni se je
Sadarjeva zaposlila na Geodetski upravi občine Radovljica in tam dočakala tudi
upokojitev. Svoje družine si
ni ustvarila, živela je sama
in bila dolgo samostojna. S

431

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

92.814,54

161.871,95

1. Prenos iz leta 2020

43.307,65

4. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.
2021

2. Prihodki iz proračuna

21.192,10

6. člen

3. Odhodki iz rezervnega sklada za stanovanjske
namene

114.930,09

Rezervni sklad za stanovanjske namene izkazuje naslednje vrednosti:

4. Stanje rezervnega sklada za stanovanjske
namene na dan 31.12. 2021

7. člen

Ivanka Korošec

INVESTICIJSKI TRANSFERI
432
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

III.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

209,19

Zaključni račun
2021
v EUR

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

209,19

Skupina/Podskupina/Konto

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

209,19

75

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

V.

Poleg vnukinje in vnuka
ima že tudi pravnukinjo.

V posebni del zaključnega računa proračuna Občine Radovljica za leto
2021 z obrazložitvami in letnim poročilom Občine Radovljica so vključene
tudi krajevne skupnosti.

Pravo srečo je našla v
družinskem krogu

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

S hčerko sta živeli sami, časi
niso bili lahki, saj so bili
dohodki majhni. Zato se je
ob službi lotila tudi šivanja,
da je malce povečala družinski proračun.
Hčerka se je nato poročila in
z možem sta začela zidati

8. člen

Nov dom si je uredila v
Lescah

Ponosna je nanje in zelo jih
ima rada. »Vnukinja je učiteljica, vnuk pa se profesionalno ukvarja s čebelarstvom.«
Njeno devetdesetletnico so
praznovali s skupnim kosilom. Obljubili so ji tudi izlet.
Včasih je rada hodila na izlete z Društvom upokojencev
Begunje, katerega članica je,
zdaj pa se je izletom z avtobusom odpovedala; rada pa
vidi, da jo mladi kam peljejo
z avtom.
Veliko je prestala, a zdaj ji je
dobro. Dobro tako kot še
nikoli. Ne samo udobje in
varnost, ki ju v mladih letih
ni imela, ampak razumevanje s hčerino družino ji greje srce.
»Zelo se razumemo. Hčerka
in njena družina me imajo
radi in me spoštujejo in to je
obojestransko.«
Leta so jo naučila, da je življenje kolaž veselih in žalostnih dogodkov. Nedvomno sta njen temperament
in volja posledica njenega
življenja in njene osebne
odgovornosti, saj nikoli v
življenju ni zapadala v
malodušje in ni se predajala niti tedaj, ko ji je bilo
najtežje.
Veliko dobrega in koristnega je naredila v življenju.
Zagotovo bo tudi še naprej
razdajala dobroto in se
hkrati pomlajevala ob vnukih in pravnukih.

0,00

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2021 začne veljati
naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.

Ko je bila stara 36 let, je
hudo zbolela. Na dvanajsterniku se ji je naredila rana,
vendar je dolgo niso odkrili
in jo je celo zdravnica imela
za simulantko, ki se ji ne
ljubi delati. Končno so
odkrili, kako je z njo, in jo
odpeljali v bolnišnico. Kar
17 dni je njeno življenje
viselo na nitki.
»Zelo slabe izkušnje imam z
zdravniki v tistem času. Lahko rečem, da je zdaj čisto
nekaj drugega,« ugotavlja.
»Ne morem dovolj pohvaliti
tako jeseniških kot ljubljanskih zdravnikov, pa tudi
vseh medicinskih sester, ki
so mi pomagali lani. Po cepljenju se mi je naredil krvni
zamašek, ki so mi ga odstranili v UKC in vstavili opornico v žilo. Bila sem res presenečena in hvaležna, ker so
se vsi tako trudili z mano in
mi posvečali vso skrb, tako
da sem si kmalu opomogla.«

0,00

0,00

Številka: 4101-0112/2020
Datum: 24. 3. 2022
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Življenje je zaradi bolezni
obviselo na nitki

hišo v Begunjah. Ivanka
jima je pomagala, kolikor je
mogla, še zlasti po tem, ko
se je leta 1987 upokojila.
Pazila je na vnukinjo in vnuka, gospodinjila in se ukvarjala tudi z vrtom. Pred 27
leti pa si je v Lescah v bloku
kupila stanovanje. Čeprav se
pri hčerki odlično počuti, bi
rada imela nekaj svojega.
Tako zdaj živi izmenično
malo v Lescah in malo v
Begunjah.
»Zdaj šivam ne več, včasih
pa sem veliko. Tako sem na
primer za begunjsko folklorno skupino naredila 15 kompletov narodnih noš, s kroji
pa mi je pomagal moj sošolec Joža Mulej iz Gorij. Zbolela sem za revmatoidnim
artritisom, prsti so me boleli, da se še podpisati nisem
mogla. Zdaj je na srečo vse v
redu, a šivati ne morem več.
Tudi njivo sem vsa leta
obdelovala, tako da smo
imeli vso zelenjavo doma, a
letos dela ne bom zmogla in
bom to opustila. Hčerka mi
vedno pravi, naj ne skrbim
toliko zanje in naj raje pomislim nase, ampak mi žilica
ne da miru.«
Na pripombo, da je še prava
korenina, se posmeje in pravi, da je le 'koreninica'.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
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KAPITALSKIH DELEŽEV

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
FINANČNIH NALOŽB

209,19

2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr.,
101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 104.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 24. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Radovljica za leto 2022
Rebalans I

1. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 (DN UO, št.
275/20; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Proračun
2022-Rebalans I
v EUR

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina/Konto

37. stran

440 DANA POSOJILA

441

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)

Zaključni račun
2021
v EUR

VI.

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

300.000,00

Skupina/Podskupina/Konto

VII.

300.000,00

ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

300.000,00

846.456,06

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

ODPLAČILA DOLGA (550)

-154.694,45

VIII.

-546.456,06

846.456,06

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) (II.+V.+VIII.)

846.456,06

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

-391.552,42

55 ODPLAČILA DOLGA

X.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

726.856,37

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12.2020

572.161,92

- ali 0 ali +

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12.2021

9009 Splošni sklad za drugo

4. člen

Presežek prihodkov iz 3. člena tega odloka znaša skupaj 572.161,92 EUR
in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za naslednje
namene:

Lepo ji je, da še nikoli tako

Pripravili presenečenje
za Stano Sadar

Nova monografija o
M. A. Kappusu
Znanstvena založba Filozofske fakultete je lani izdala monografijo Marko
Anton Kappus – slovenski
jezuit na koncu Novega sveta avtorjev Maje Šabec,
Tomaža Nabergoja, Igorja
Maverja in Ane Cecilie
Prenz Kopušar. Avtorji so si
prizadevali dopolniti in nadgraditi doslej zbrano gradivo in raziskave o jezuitu
Marku Antonu Kappusu z
novimi avtentičnimi dokumenti, številnimi podatki in
razlagami ter tako čim bolj
celostno predstaviti raziskovalcem in drugi strokovni
in širši javnosti delovanje
Kappusa v kontekstu procesov kristjanizacije in kolonizacije današnje Mehike,
natančneje Sonore in Spodnje Kalifornije. Misijonar
Marko Anton Kappus je bil
rojen leta 1657 v Kamni
Gorici, umrl pa je leta 1717 v
Mehiki.

Brezplačni obnovitveni
tečaj prve pomoči
Avto moto društvo Radovljica vabi na brezplačen obnovitveni tečaj prve pomoči za
voznike motornih vozil, ki
ga organizira v sodelovanju
z Avto-moto zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije
in območno enoto RKS ob
podpori mednarodne avtomobilistične zveze. Tečaj bo
v četrtek, 7. aprila, ob 17. uri
v prostorih Čebelarskega
centra v Lescah.

7.

81

Brezje
2159 999/12
se izbrišejo zaznambe javnega dobra.

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

O b r a z l o ž i t e v:

144

2159 999/11

Brezje

51

2157 158/2

Predtrg

Katastrska površina
(GURS) v m2

ID znak

Katastrska občina

Z zemljišč:

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

št. 289, 1. aprila 2022

Številka: 7113-13/2022-1
Datum: 24. 3. 2022

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, št. 32/16).

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega 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 23. 3. 2022 Občinski svet
Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča
ne uporabljajo več kot javno dobro.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09,
51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14),
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in
sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 24. redne seje, z dne 23.
3. 2022, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja
naslednjo
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Copatki za novorojenčke

Peter Kolman

Radovljiške č'bele, ki delujejo pod okriljem Društva
upokojencev Radovljica, so
bile spet zelo dejavne. V preteklem letu so sicer večino
dela opravile doma, saj jim
je epidemija preprečevala
druženje. Pridne roke so

spletle kar 202 para rokoforčkov, rokavic brez prstov, ki
so jih podarile Domu dr.
Janka Benedika, da bodo
greli roke njihovim varovancem.
Zadnje mesece pa so se
posvetile predvsem pletenju copatkov za novorojenčke. Iz pisane volne je tako

nastalo kar 165 parov copatk
za najmlajše. Letos so jih
podarile patronažni službi
radovljiškega zdravstvenega doma in dojenčki jih
prejmejo ob njihovem
prvem obisku na domu. Del
copatkov pa je šlo k novorojenčkom v porodnišnico v
Kranju.

Zadnje mesece so se posvetile predvsem pletenju copatkov za novorojenčke. Iz pisane
volne je nastalo kar 165 parov copatk za najmlajše.

18.495.639,68
14.964.875,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

31.000,00

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV

77.221,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.977.585,58

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
741 PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

0,00

25.316.516,20
4.489.638,34

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

787

II.
40

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

10.742.745,01

0,00

3.906.127,00

1.046.520,00

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
412

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4.441.970,00

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

241.700,00

9.636.317,00

133.500,00

35.000,00

2.421.053,48

261.378,29

411

410 SUBVENCIJE

41

409 REZERVE

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

401

1.638.706,57

0,00

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

786

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)

78

740

1.524.113,69

3.501.699,27

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

0,00

77.221,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731)
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

541.059,11

0,00

62.540,00

603.599,11

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
722
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
720
SREDSTEV

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.304.570,77

115.200,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
713

29.000,00

2.050.993,91

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
710
OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.530.764,68

0,00

643.350,00

2.761.500,00

NEDAVČNI PRIHODKI
71
(710+711+712+713+714)

706 DRUGI DAVKI

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

11.560.025,00

22.678.159,06

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

III.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
FINANČNIH NALOŽB

ZADOLŽEVANJE (500)

ODPLAČILA DOLGA (550)

9009 Splošni sklad za drugo

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12.2021

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) (II.+V.+VIII.)

- ali 0 ali +

572.161,92

2.638.357,14

2.065.995,22

-572.161,92

624.004,78

624.004,78

624.004,78

2.690.000,00

2.690.000,00

2.690.000,00

Proračun
2022-Rebalans I
v EUR

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

Proračun
2022-Rebalans I
v EUR

3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)
V odloku se spremeni 15. člen tako, da se glasi:

2. člen
(proračunski sklad)
V odloku se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 40.000,00 EUR.

XI.

X.

IX.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA

VIII.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

50 ZADOLŽEVANJE

VII.

Skupina/Podskupina/Konto

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

VI.

441

440 DANA POSOJILA

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
V.

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

75

IV.

Skupina/Podskupina/Konto

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-2.638.357,14

192.315,85

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

432

431

255.500,00

447.815,85

10.742.745,01

UO, stran 3

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ. OSEBAM

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

420

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

70

I.

št. 289, 1. aprila 2022
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Številka: 007-0009/2021-2
Datum: 24. 3. 2022

št. 289, 1. aprila 2022

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na območju občine Radovljica, in sicer za program
zobozdravstva za odrasle v predvidenem obsegu 1,00 programa.
(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli
za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa
zdravstvene dejavnosti. Koncesija se lahko, na podlagi izpolnjenih

2. člen

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Radovljica, ob upoštevanju
stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa
vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti,
trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program
zobozdravstva za odrasle.
(2) S tem koncesijskim aktom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

1. člen

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program
zobozdravstva za odrasle

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine
Radovljica (DN UO, 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24.
seji dne 23. 3. 2022 sprejel

5.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
občine Radovljica – Uradne objave.

4. člen

Sedanji člani v svetu vrtca nadaljujejo svoje delo v nespremenjeni sestavi
do poteka mandata.

3. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

V odloku se 5. odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Delavci vrtca volijo svoje predstavnike v svet vrtca neposredno in
tajno po postopku, določenem s tem odlokom. Pri izvedbi volitev je treba
zagotoviti enakomerno zastopanost delavcev vseh enot vrtca, in sicer:
- 1 predstavnik strokovnih delavcev iz enot Lesce, Begunje, Kamna
Gorica in Kropa,
- 1 predstavnik strokovnih delavcev iz enot Radovljica, Čebelica,
Posavec in Brezje in
- 1 predstavnik tehnično – administrativnih delavcev iz vseh enot Vrtca
Radovljica in uprave vrtca.«

2. člen

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Radovljica (DN UO, št. 283/21; v nadaljevanju: odlok) se 3. odstavek 12.
člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Svet vrtca sestavlja 9 članov in je sestavljen iz:
- 3 predstavnikov ustanovitelja,
- 3 predstavnikov delavcev vrtca in
- 3 predstavnikov staršev.«

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica

Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na
24. seji dne 23. 3. 2022 sprejel

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2022 lahko zadolži do višine 2.690.000,00 EUR.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne
objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1.4.2022 dalje. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavi na spletni strani Občine Radovljica.
Številka: 4101-0112/2020
Datum: 24. 3. 2022

3.
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 24. seji dne 23. 3. 2022
sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
prve alineje točke (2.2) 15. člena in točke (11) 33. člena Odloka
o Prostorskem redu občine Radovljica
1.
Besedilo zadnjega dela prve alineje točke (2.2) 15. člena Odloka o
Prostorskem redu občine Radovljica pod naslovom: »(2) Na površinah
najboljših in drugih kmetijskih zemljišč K1 in K2 so dovoljenje naslednje:«,
ki se glasi:
» (2.2) vrste pomožnih objektov glede na namen:
- … začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih
mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve«,
v povezavi z besedilom točke (11) 33. člena Odloka o Prostorskem redu
občine Radovljica, ki se glasi:
»(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski
gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor,
oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za
gledalce na prostem …«,
pomeni, da so na kmetijskih zemljiščih K1 in K2 dovoljeni začasni objekti,
namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev, in začasni
objekti za čas trajanja prireditev, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik,
pomol, odprt gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali
montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus,
začasna tribuna za gledalce na prostem.
Z dikcijo »kiosk oziroma tipski zabojnik« ter »pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo ali montažni šotor« niso mišljeni objekti, ki bi bili namenjeni
za turistično bivanje, kot tako imenovani glamping, mobilne hiške ali
podobne oblike bivanja.
2.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih
novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.
Številka: 007-0002/2022
Datum: 23. 3. 2022

4.
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe),
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine

št. 289, 1. aprila 2022

Številka: 007-3/2022
Datum: 23. 3. 2022

12. člen

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Številka: 7113-12/2022-1
Datum: 23. 3. 2022
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

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. Zemljišče,
ki je predmet te odločbe, je v lasti Občine Radovljica in je namenjeno 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. Zemljišče, za katerega predlagamo
zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjuje vse predpisane
kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe.

O b r a z l o ž i t e v:

Na zemljišču z ID znakom 2155 20/30, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot
lastnina Občine Radovljica in je namenjeno za ureditev javne prometne
površine v skladu z veljavnim podrobnim prostorskim aktom, se v zemljiški
knjigi zaznamuje grajeno javno dobro – cesta.

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišča za javno dobro v lasti Občine Radovljica

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 24. redne seje, z dne 23. 3.
2022, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

6.

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

15. člen

Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon,
ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

14. člen

(1) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike
pravnega prometa.
(2) Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen.

13. člen

Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod
pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

zakonskih pogojev, pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja, podaljša
za nadaljnjih 15 let.

3. člen

Koncesija za program zobozdravstva za odrasle se podeli, ker javni
zdravstveni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni
dom Radovljica ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti
v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, in ne more
zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev v Zdravstvenem
domu Radovljica. Navedeno izhaja iz dopisa Osnovnega zdravstva
Gorenjske št. 170-5/2022-2, z dne 3. 2. 2022, v katerem je navedeno,
da enota Zdravstveni dom Radovljica trenutno ne razpolaga s prostorskimi
in kadrovskimi kapacitetami za izvajanje 1,00 programa zobozdravstva za
odrasle.

4. člen

Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v občini
Radovljica na področju programa zobozdravstva za odrasle lahko
opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom in
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.

5. člen

(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za
opravljanje javne zdravstvene službe.
(2) Zdravstveno dejavnost na področju programa zobozdravstva za
odrasle na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastila občine.

6. člen

(1) Koncesija se v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi
izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na
portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo, vsebovati tudi podatke glede na posebnost osnovne
zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije.

7. člen

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno dejavnost, in s tem odlokom. Sočasno z javnim razpisom se
objavi na spletnih straneh občine ali na portalu javnih naročil.

8. člen

(1) Za pridobitev koncesije mora ponudnik izpolnjevati pogoje, ki jih določa
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje, opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, določena z zakonom,
ki ureja zdravstveno dejavnost, in merila, ki so, glede na posebnost
zdravstvene dejavnosti s področja zobozdravstva za odrasle, določena v
razpisni dokumentaciji.

9. člen

(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z
odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in
koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.

10. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v
delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma na
njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
(2) Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga določi,
občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na
opravljanje koncesijske dejavnosti.

11. člen

Koncesijska pogodba preneha v primerih, na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
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Šport

V Planici vrhunski
zaključek sezone
Najizkušenejši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc letošnjo sezono zaključuje z nasmeškom
na obrazu. Povsem upravičeno.
Matjaž Klemenc
Tekmi v Lillehamerju in v
Oslu je Peter Prevc izpustil
zaradi bolezni, ekipi se je
spet pridružil na svetovnem
prvenstvu v poletih v Vikersundu. V posamični tekmi
se je uvrstil na nehvaležno
četrto mesto, v ekipni tekmi
(Peter in Domen Prevc,
Timi Zajc, Anže Lanišek) pa
so naši skakalci premočno
premagali konkurenco in
zasluženo prejeli zlato
medaljo. Na posamičnih
tekmah za svetovni pokal na
letalnici v Oberstdorfu je bil
Peter najprej osmi, na drugi
tekmi pa dvanajsti. Planica
se je za Petra Prevca končala

na najboljši način. Spomnimo, z lansko sezono ni bil
zadovoljen. Večkrat se je uvrstil blizu deseterice, a vanjo
se mu ni uspelo uvrstiti.
Letos mu je uvrstitev uspela
že na drugi tekmi v Ruki. Na
olimpijskih igrah je bil z
mešano ekipo prvi in z moško ekipo drugi. Sezono v Planici je končal s tremi stopničkami. Na prvi posamični
tekmi je bil drugi, na zaključni tekmi pa tretji. Na najvišjo stopničko je stopil v ekipni tekmi, skupaj z Žigo
Jelarjem, Timijem Zajcem
in Anžetom Laniškom.
V tej sezoni je sicer v svetovnem pokalu dvajsetkrat
osvojil točke. Ima pet uvrsti-

Petru Prevcu se je v petek na zmagovalnih stopničkah
pridružil tudi sin Ludvik. / Foto: Gorazd Kavčič

rokomet
Pomembna zmaga proti Grosuplju
V zadnjih treh tekmah so bili radovljiški rokometaši dvakrat
uspešni v 1B. Slovenski ligi, enkrat pa so igrišče zapuščali
poraženi. V 18. kolu so gostovali v Črnomlju in zmagali s 33
: 28 (16 : 15). v 19. kolu so še enkrat gostovali, tokrat pri
ekipi Škofljica. Tekmo so izgubili z 32 : 29 (16 : 12). V soboto so gostili ekipo Grosuplje. Tekmo so na koncu dobili s 25
: 24 (15 : 13). Lestvica po sobotnih tekmah: 1. Krško, 32 (18
tekem), 2. Krka, 28 (16), 3. Izola, 27 (18), 4. Škofljica, 21 (16),
5. Sevnica, 17 (18), 6. Mokerc, 17 (16), 7. Dol Hrastnik, 15
(17), 8. Radovljica, 12 (17), 9. Moškanjci-Gorišnica, 11 (16),
10. Grosuplje, 11 (17), 11. Železniki, 6 (16), 12. Črnomelj, 5
(17). Radovljičani v soboto gostujejo v Sevnici.

tev med prvo deseterico
(dvakrat na stopničkah),
sedem od 11. do 19. mesta in
osem od 20. do 30. mesta.
Na dveh tekmah se ni uvrstil
v finalno serijo. Na ekipnih
tekmah je dvakrat dosegel
prvo mesto ter po enkrat
drugo, tretje in četrto. Na
svetovnem prvenstvu v poletih je dosegel prvo mesto
ekipno, četrto posamezno in
na olimpijskih igrah četrto
in deseto posamezno ter
drugo mesto ekipno in prvo
v mešani ekipi.
Naslednjo sezono je nordijsko svetovno prvenstvo v
naši Planici. Glede na letošnjo sezono ga Peter Prevc
lahko z veseljem pričakuje.

Radovljiški atleti so se merili na dveh tekmah v mnogoboju.
V Slovenski Bistrici so se merili pionirke in pionirji U12. Pri
fantih sta na tretjo stopničko ekipno stopila Bine Žmitek in
Nejc Štefelin, pri dekletih pa Zoja Razinger in Elena Mihelič.
Vseekipno je bila Radovljica tretja, Zoja Razinger pa prva
med posameznicami. Kategorija U14 se je v merila v Novem
mestu, kjer so vseekipno fantje dosegli tretje mesto (Mark
Bizjak, Maksimiljan Jerala), Radovljica je bila četrta. Posamezno je bila pri dekletih v seštevku štirih disciplin najboljša Nika Dovžan Karahodžič, Meta Mežnarec pa druga. Pri
fantih je bil Mark Bizjak četrti.

športno plezanje
Uspešno leto za športnoplezalni odsek
Na interni slovesnosti so plezalcem športnoplezalnega
odseka Radovljica podelili t.i. grife (za plezalce, ki so uspešno tekmovali v svetovnem in evropskem pokalu) in grifke
(za plezalce, ki so uspešno tekmovali v državnem prvenstvu, Zahodni ligi in iRCC ligi) ter priznanja. Zlata grifa sta
prejela Luka Potočar in Vita Lukan, srebrnega Domen Škofic, bronastega Gorazd Jurekovič in Eva Puhar. Zlati grifek je
prejela Tinka Rakar, srebrnega Tanej Cerar Božič in Hana
Humerca, bronastega Jakob Kovačič in Maksa Tišlar Močnik. Diamantni grif za dolgoletno delo v odseku oz. za zasluge za rezultate tekmovalcev je prejel Domen Švab.

RENAULT CAPTUR
E-TECH HIBRID
© s. staub

Tekmovalci in tekmovalke v taekwon-doju so v času koronavirusa po videopovezavi tekmovali v formah. V veselje trenerjev in predvsem tekmovalcev in tekmovalk so v Šentjurju
pri Celju spet tekmovali v živo. Taekwon-do klub Radovljica
je s 13 tekmovalci nastopil na 1. E-KICK tekmovanju. Skupno
se je tekmovanja udeležilo 117 tekmovalcev. Skupno bodo
štiri tekmovanja skozi leto 2022 in na koncu bomo dobili
skupne zmagovalce po posameznih kategorijah. Pobližje si
poglejmo uvrstitve Radovljiških tekmovalcev na stopničke:
1. mesto: Brina Aleksič, Taja Oblak, Barbara Marolt Kneževič; 2. mesto: Luna Šolar Petan, Katrina Rajhard Novak,
Gašper Potočnik, Anastasija Simič; 3. mesto: Tilen Komac,
Erazem Bregar, David Komac, Neža Tiringer, Toby Staroverski, Teja Staroverski.

Uvrstitve radovljiških smučarjev v pravkar končani sezoni:
Državna tekma, Kranjska Gora, veleslalom: deklice U12: 1.
Zoja Stroj Skubic, 2. Ajda Šparovec, 5. Alja Prešern, 7. Lana
Kunstelj, 8. Manca Šolar; dečki U12: 9. Tobias Blažič, 10.
Jakob Šmid; Državna tekma, Cerkno, slalom: deklice U14: 1.
Taja Prešern, 10. Neža Šparovec; dečki U14: 4. Miha Mertelj;
deklice U16: 9. Lana Janc; Državna tekma, Cerkno, veleslalom: deklice U14: 1. Taja Prešern, 4. Brina Stroj Skubic; dečki
U14: 3. Miha Mertelj; Državna tekma, Cerkno, veleslalom:
deklice U12: 1. Alja Prešern, 6. Manca Šolar, 7. Zoja Stroj Skubic, 9. Karla Kunstelj; dečki U12: 9. Jakob Šmid; Državna tekma, Golte, veleslalom: deklice U14: 1. Taja Prešern, 5. Neža
Šparovec; dečki U14: 1. Miha Mertelj; Državna tekma, Golte,
slalom: deklice U14: 1. Taja Prešern, 8. Brina Stroj Skubic;
dečki U14: 5. Miha Mertelj; dečki U16: 9. Lan Kunstelj; Regijska tekma, Kranjska Gora, veleslalom: deklice U10: 1. Zala
Stroj Skubic, 5. Stella Potočnik; deklice U12: 4. Ajda Krašovec,
5. Zoja Stroj Skubic, 6. Manca Šolar, 7. Alja Prešern, 8. Karla
Kunstelj; dečki U12: 5. Jakob Šmit; 8. Pokal Alje Oražem,
Kranjska Gora, veleslalom: deklice U10: 4. Stella Potočnik;
deklice U12: 1. Ajda Šparovec, 2. Zoja Stroj Skubic, 6. Alja
Prešern, 7. Karla Kunstelj; dečki U12: 5. Jakob Šmit, 7. Tobias
Blažič; deklice U14: 1. Taja Prešern, 2. Neža Šparovec, 10.
Živa Rozman; deklice U16: 4. Lana Janc; dečki U16: 6. Tristan
Blažič, 8. Lan Kunstelj.

atletika
Dve tekmi v mnogoboju ekipno in posamezno

Med številnimi navijači v Planici so bili tudi učenci Osnovne šole Antona Tomaža Linharta
Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

taekwo-do
V Šentjurju po dolgem času

smučanje
Tekmovali so na treh nivojih

že za

179 €

/mesec*
5 let podaljšanega jamstva
*Mesečni obrok velja za model Renault CAPTUR Limited E-Tech 145 hibrid in začetno ceno 21.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 € ter dodatni
popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem. Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in
osnovno kasko zavarovanje za 150 € v prvem letu in bon za 50€ v drugem letu ter vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli
se zgodi prej). Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi
prej). Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Velja preko Renault Financial
Services. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-5,2 l/100 km. Emisije CO2: 108-118 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0039-0,0061 g/km.
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. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

Avtohiša in njeno uradno
ime
Lesce,
naslov trgovca

Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
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Kultura
Igre naše mladosti
V Muzejih radovljiške občine v sodelovanju z Goriškim
muzejem, Notranjskim muzejem Postojna ter Pokrajinskim
muzejem Koper za letošnjo jesen pripravljapo gostujočo
razstavo Igre moje mladosti. V oktobru razstava prihaja na
obisk v Kovaški muzej v Kropo, kjer ji bodo dodali še gorenjski pridih iger in igrač, značilnih za naše širše radovljiško
območje. K projektu vabijo tudi občane Radovljice. "Z veseljem vam bomo prisluhnili, ko nam boste pripovedovali
spomine na igre, in si jih zapisali. Veseli bomo vaših z igračami povezanih zgodb. Igrača z zgodbo je namreč zelo
pomembna za razstavo. Vaše dragocene igrače nam lahko
samo posodite, zelo veseli pa bi bili tudi donacije, ki bi obogatila našo zbirko za razstavo. Zbiramo jih vseh vrst,
pomembno pa je, da so nastale pred koncem 20. stoletja, to
je do leta 2000," vabijo v muzeju. Igrače, igre in lutke zbirajo na upravi Muzejev radovljiške občine, v Radovljici in v
Kovaškem muzeju v Kropi. Za več podatkov nam lahko pišete na jerneja.koselj@mro.si, pokličete na 04 53 20 528.

Stare igrače iz muzejskega kovčka, hrani pedagoška služba
MRO / Foto: Arhiv Muzejev radovljiške občine

Teden ljubiteljske kulture
Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih
društev Slovenije (ZKDS) vabita vse kulturne ustvarjalce, da
se s svojimi dogodki med 20. majem in 19. junijem pridružijo vseslovenski akciji Teden ljubiteljske kulture. Sodelujejo
lahko kulturna društva in njihove zveze, posamezni ustvarjalci, lokalne skupnosti, izobraževalne in kulturne ustanove,
etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v
drugih državah ... vsi, ki želijo prispevati k prepoznavnosti
slovenske ljubiteljske kulture. Sodelujejo lahko s programom, ki jim najbolj ustreza – s predstavami, koncerti, razstavami, predavanji, izobraževanji, pogovori z zanimivimi
kulturniki, javnimi vajami ali dnevi odprtih vrat. Osrednja
tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je filmska dejavnost. Kot pojasnjujejo organizatorji, bodo tokrat opozarjali
na odnos do filma ter poudarili pomen filmske pismenosti
in filmske ustvarjalnosti pri vzgoji in izobraževanju tako
otrok kot odraslih.

Uspehi mladih
glasbenikov
Učenci Glasbene šole Radovljica se tudi letos uspešno udeležujejo tekmovanj mladih glasbenikov.
Marjana Ahačič
Mladi glasbeniki, učenci
Glasbene šole Radovljica, se
tudi letos uspešno udeležujejo tekmovanj na različnih
nivojih. Tako so se sredi
marca udeležili državnega
tekmovanja mladih glasbenikov (TEMSIG). Letošnjega so se udeležili štirje solisti Glasbene šole Radovljica,
ki so nastopili v štirih različnih disciplinah: petje, fagot,
balet in klarinet.
S tekmovanja so se tudi
tokrat vrnili z lepimi rezultati: učenec Voranc Markič,
klarinet, je nastopil v kategorija I. b, kjer je dosegel
93.33 točk in prejel srebrno
plaketo. Njegov mentor je
Gregor Vindiš, korepetitorka pa Lucija Verdnik.
Fagotistka Jona Šolar Petan
je v kategoriji I. b dosegla 97

točk in prejela zlata plaketo
ter 3. nagrado (mentor Dejan
Rihtarič, korepetitorka Tamara Krajnc Stepišnik),Blaž
Poličar v baletu, kategorija I.
a – plesalci, priznanje (mentorici Katarina Škrjanc in
Tiha Celinšek Kaličanin);
pevka Manca Povšin, pa priznanje v kategorija II. (mentorica Mojca Bedenik, korepetitor Marko Stajnko).
Miha Mozetič, učenec harmonike pri Tomažu Cilenšku, pa je kot solist in nagrajenec drugega mednarodnega tekmovanja Celeia nastopal na koncertu Godalnega
orkestra glasbene šole Celje
pod okriljem dirigenta Matjaža Brežnika. Koncert je bil
21. marca v Narodnem
domu v Celju. Miha je prejel
zlato plaketo s harmoniko,
III. kategorija, so sporočili z
Glasbene šole Radovljica.

Voranc Markič

Pripravljajo glasbeno-plesni
spektakel
Ivanka Korošec
Pihalni orkester Lesce pripravlja pomemben projekt, ki
ga bodo izvedli 23. aprila v
Radovljici. Projekt so naslovili V vrtincu usode in bo
pravi plesno-glasbeni spektakel. Obsegal bo zgodbo, ki se
odvija v povojnem času, ko je
bila mafija na višku svojih

moči. Moč jim je prinesla
prodaja in distribucija prepovedanih substanc ter nezakoniti posli. Umori, napuh ter
ljubezen so teme, ki jih bodo
skozi glasbo, ples in igro
predstavili poslušalcem.
Na odru se bodo zvrstili godbeniki, plesalci ter igralci.
Vrtinec usode njihova življenja vodi od spogledovanja,

ljubosumja, nasilja in celo
do umora, a na koncu zmaga ljubezen in oder se spremeni v poročno slavje z
napitnicami, nazdravljanjem in plesom.
V tej predstavi bodo poleg
Pihalnega orkestra Lesce
sodelovali še: Bid bang
Radovljica, plesalci, pihalni
orkester StadKapelle Vil-

lach, igralska skupina Gledališča Tone Čufar Jesenice
in učenci Glasbene šole
Radovljica. S predstavo bodo
poleti gostovali tudi v Beljaku.
Godbenice in godbeniki vas
vabijo na to zanimivo predstavo, saj po epidemiji
komaj čakajo srečanja s poslušalci in gledalci.

Slovenski kozolec na sejmu Alpe Adria
Foto: Gorazd Kavčič

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Gibanje Kultura-Natura Slovenija, ki ima sedež v Kropi, je
letos spet sodelovalo na sejmu Alpe Adria. Tokrat so med
drugim zaznamovali 25-letnico in predstavili čezmejno nadaljevanje projekta Ohranimo slovenski kozolec. Na petkovem
pogovoru pa so predstavili tudi delovanje gibanja, bogato
bero desetih podelitev priznanj naša Slovenija za zgledne
dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne
dediščine in ustanovitev novega, istoimenskega kulturno-turističnega programa ter naznanili ustanovitev prvega civilnega sklada za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne
dediščine DOTA.SI, je povedal ustanovitelj in predsednik
gibanja Kultura-Natura Slovenije Slavko Mežek.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Na sejmu Alpe Adria je bila na ogled tudi razstava Kozolec
na UNESCO!, s katero opozarjajo na 25-letnico in
nadaljevanje projekta Slovenski kozolec. / Foto: Primož Pičulin
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Fascinirajo ga
človeški obrazi
V Galeriji Šivčeva hiša je na ogled razstava z naslovom Brut in prjatli.
Fotograf in likovni umetnik Brut Carniollus razstavlja digitalne kolaže in
grafike, v katerih dokazuje mojstrstvo obvladovanja mnogih umetniških
smeri in '-izmov' v zgodovini umetnosti. Brut je nenavaden opazovalec
sveta okrog sebe, ki se predstavi: "Pozdravljeni, jaz sem paparac."
Igor Kavčič
Brut Carniollus ali Borut
Grce?
Ko gre za likovno umetnost,
vsekakor Brut Carniollus.
Ime sem si pred dvanajstimi, trinajstimi leti izbral
zato, da bi moje umetniške
projekte ločil od imena svoje
družine. Ta se tako lahko
vedno znova odloča, ali me
prizna za svojega ali ne.
Ko sva pri priznanjih. Na
nedavnem ekstemporu na
Ptuju je bila z odkupno
nagrado mesta nagrajena
slika z naslovom Godec ...
Omenjeni ekstempore na
Ptuju pripravijo vsako leto v
pustnem času, zato sem v
ozadju slike dodal tudi
motiv kurenta. Tokrat sicer
nisem sodeloval prvič, pa
tudi kakšno od nagrad sem
že prejel v preteklosti. Zdi se
mi koristno sodelovati na
takih natečajih, saj tako preveriš, kje si s svojim delom,
hkrati pa gre tudi za neke
vrste druženje – čeprav v
zadnjih dveh letih manj fizično in več na daljavo –, ko
vzpostaviš nove kontakte z
drugimi umetniki.
Je nagrada tudi po trinajstih
letih ponovno predstaviti se
domači publiki v Radovljici?
V Šivčevi hiši je bila pred trinajstimi leti moja prva
samostojna razstava, čeprav
sva takrat sodelovala s kolegom. Politika Šivčeve hiše
je, da spodbuja tudi domače
avtorje, in tako potem na
osem do deset let lahko spet
prideš na vrsto. Razstavljati
doma je super. Tu me poznajo pa tudi kdo več pride
pogledat, kaj sem novega
naredil …
Kako ste naredili izbor razstavljenih del?
Tako velikega opusa spet
nimam, da bi imel težave pri
izboru. Tudi sicer imam
načelo, da mora vsaka slika
najprej vsaj tri mesece 'odležati' doma, preden se odločim, ali je sploh dobra ali je
bolje, da jo zavržem. Morda
včasih traja tudi nekaj let,
preden se odločim. V tokratni izbor sem izbral dela iz
zadnjih petih let, ki so se mi
zdela v redu. Razstava ni klasična z neko izbrano temo
niti ni pregledna, nasprotno
– dela, ki so na ogled, so si
dokaj različna.
Gre za tehniki digitalnega
kolaža in digitalne grafike,

ampak najprej je običajno
fotografija. Kaj ji v vašem
procesu dela sledi?
Sprva sem se zelo intenzivno ukvarjal s fotografijo,
zaradi nje sem šel celo študirat novinarstvo. V diplomski nalogi sem se ukvarjal s
tem, koliko poleg besedila
pove fotografija in obratno.
Ni nujno, da sta vedno povezana. Med njima je lahko
široko polje manipulacij.
Kot fotografa me čista fotografija kot taka nikoli ni
popolnoma zadovoljila. Že
pri klasični analogni fotografiji sem se veliko ukvarjal
z manipulacijami, dvojnimi
ekspozicijami, montažami v
procesu razvijanja … Za to
sem imel relativno banalen
razlog, namreč odličnih
fotografov je neskončno
veliko in zdelo se mi je, da
sam nisem dovolj dober. Da
bi jim lahko konkuriral, sem
se zatekel v ta vzporedni
fotografski svet, v manipulacijo. Ko so se pojavili računalniki, je bilo to logično
nadaljevanje, fotografija je
bila osnova za postopek
digitalne grafike, s katero
sem prihajal do končnih del.
Danes so digitalnemu
ustvarjalcu na voljo različna
orodja, ki omogočajo številne postopke, tehnike, stile –
vse od jamskih risb v Altamiri naprej. Orodja s pridom uporabljam, pri tem pa
se trudim, da ne pretiravam.
Treba je imeti pravo mero.
Gre za to, da v pravem trenutku uporabiš pravo orodje. Upam, da mi to uspeva.
Računalnik je torej vaš prijatelj, ne le ko gre za popravila, s čimer se sicer ukvarjate,
ampak tudi pri umetniškem
snovanju?
Preje sovražnik, ko ti česa ne
dovoli narediti. (smeh) Računalnik je predvsem orodje za
delo. Nimam intimnega
odnosa z njim, čeprav se preživljam predvsem s servisiranjem računalnikov, postavljanjem spletnih strani in
podobno. Od umetnosti se
pri nas ne da živeti.
Kako izbirate motive, iz
katerih kasneje gradite slike,
čemu dajete prednost? Portretiranci delujejo spontano.
Niso vam pozirali.
V veliki večini primerov,
razen kadar delam geometrijo, je moje izhodišče, moja
skicirka, fotografija. Sem
dokumentarni fotograf, lahko bi rekel paparac. Daleč
najbolj me zanimajo in

hkrati fascinirajo človeški
obrazi. Seveda me morajo
nagovoriti, da se lotim njihove nadaljnje obdelave.
Dostikrat se vračam k dvajset let starim fotografijam in
poskušam v njih najti motiv
in izhodišče za novo sliko.
Imam mnoštvo fotografij,
tako da mi skoraj ne bi bilo
več treba fotografirati.
Niti ne znam povedati, kaj
me nagovarja … Ko gledam
svoje končne izdelke, je to
morda nekakšna ekspresivnost, življenjska izkušnja, ki
jo izraža človek, ki je že
marsikaj doživel in preživel.
Je napis na vaši majici
'furam safr' čustveno stanje?
To je moja službena majica,
kadar opravljam vlogo paparaca. Imam jih vsaj deset in
vsaka je s svojim napisom
malo provokativna. Majice
so v bistvu še eno od orodij
mojega dela – tokrat na terenu, saj se ljudje ob njih sprostijo. Recimo, da na tak
način z ljudmi tudi jaz lažje
vzpostavim komunikacijo.
Nekaj smeha mi olajša delo.
Ljudje vidijo, da nisem nevaren in se sprostijo, jaz pa

Brut Carniollus je neumorni iskalec človeških obrazov. /Foto: Igor Kavčič
lažje pridem do fotografij.
Ko sem pred desetimi leti
prvič šel na likovno kolonijo
na Sinji vrh, nisem poznal
nikogar od umetnikov, nisem
vedel, kako naj se lotim zadeve, dokumentiranja kolonije.
Začel sem hoditi od enega do
drugega, medtem ko so
ustvarjali, in rekel 'Pozdravljeni, jaz sem paparac' – in
kontakt je bil vzpostavljen.
Na Sinjem vrhu ste vsakoletni gost ...
Za zdaj se me še niso naveličali. Udeležba na koloniji
mi veliko pomeni. Tam srečam ogromno vrhunskih
umetnikov in se tudi veliko
naučim od njih. Seveda tudi
s fotografiranjem naberem
'material' za svoje delo.
Se tu skriva naslov razstave
Brut in prjatli?
Idejo sem dobil od glasbenikov, ki na svoje nastope radi
povabijo prijatelje. Zato sem
tudi jaz razstavil nekatera

dela svojih prijateljev. Gre
za umetniška dela ljudi, ki
sem jih srečeval po kolonijah in smo si izmenjali dela.
Skoraj osemdeset jih je tule
v zadnji sobi galerije. Večinoma gre za dela iz domače
zbirke, nekaj pa sem si jih
izposodil od tistih prijateljev, ki mi veliko pomenijo.
Tudi vaše slike se nahajajo
marsikje po svetu, recimo ta
nekoliko nadrealističen portret je v zbirki OZN.
Gre za serijo Ilegal Persons
– v njej je šest del –, ki sem
jo naredil na temo ilegalnih
priseljencev, beguncev, prebežnikov. Vse to me je zelo
prizadelo in sem moral
narediti nekaj na to temo.
Sicer je na koncu nastalo
nekaj drugega, kar sem si
zamislil, sem pa omenjeno
sliko med epidemijo poslal
na natečaj OZN in je na
koncu pristala v eni njihovih
zbirk, kar mi je v veliko čast.
Sicer pa je kar nekaj mojih

slik fizično ali virtualno v
zbirkah v tujini, na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, kar nekaj jih je v ZDA.
Kaj je tisto, kar Bruta poganja v umetnosti? Kam gre?
Ustvarjanje je zame nuja. Kot
moram jesti in piti, moram
tudi ustvarjati, da lahko
obstajam. Mislim, da imamo
vsi podobne potrebe, le da je
nekomu ustvarjanje tako
močna nuja, da se je zaradi
nje pripravljen odreči vsemu
drugemu. Seveda pri večini
prevladuje želja po socialni
varnosti, pa potem popoldan
v prostem času malo ustvarjajo. Ta želja po ustvarjanju je
tisto, kar žene Bruta.
Kakšen dogodek se v Šivčevi
hiši obeta 7. aprila?
Namesto odprtja razstave v
februarju smo se odločili za
mojo predstavitev zdaj, dober
teden do konca razstave. Moj
prijatelj, harmonikar Jure
Tori, je obljubil, da bo prišel.
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Prireditve
Sezona koncertov v živo Prihaja festival čokolade
Sredi marca se je v Begunjah s koncertom Ansambla Saše Avsenika začela
letošnja sezona živih koncertov v Gostilni Avsenik. Pogovarjali smo se z
Anžetom Langusom Petrovićem, za kratek komentar pa smo prosili tudi
Saša Avsenika.

Po dveh letih se v Radovljico vrača najbolj čokoladni dogodek v Sloveniji.
Predzadnji konec tedna v aprilu se bo v radovljiškem parku predstavilo okoli
dvajset čokoladnic iz Slovenije in tujine, Okusi Radol'ce bodo poskrbeli za
ponudbo ostale hrane in pijače. Festival tokrat prvič z vstopnino.

Lara Humerca

Marjana Ahačič

V dvorani bo tudi
letos veliko prireditev,
ne le narodno-zabavne
glasbe.
zopet zelo veliko, saj ljudje
spet začenjajo obiskovati
prireditve, je zadovoljen
Anže Langus Petrović. Zanimanje za koncerte se povečuje, ugotavljajo pri Avseniku, nedavni koncert Ansam-

primarna zvrst. Dvorana je
bila ustvarjena z namenom,
da se v njej dogajajo družabne prireditve, zato se bo
tudi v letošnji sezoni v njej
zvrstilo veliko prireditev, ne
samo narodno-zabavne
glasbe. V prihodnje lahko
pričakujemo Evo Boto, Iztoka Mlakarja in ostale glasbenike, katerih primarna
zvrst ni narodno-zabavna
glasba.
Za kratek komentar o dogajanju in nastopanju v domači dvorani pa smo poprosili
tudi Saša Avsenika. Kot
nam je povedal, sam najraje
nastopa v Begunjah, saj v
dvorano lahko pride praktično v copatih. Najljubši so
mu večeri, kadar potekajo
koncerti, ki trajajo okoli štiri ure. Vesel pa je tudi obiskovalcev iz tujine, saj ti v
Slovenijo pridejo na izlet in
dan zaključijo s koncertom.
Dvorana v Begunjah je bila
zgrajena leta 1997 in letos
praznuje 25 let.

Dogodek tudi letos prinaša
veliko sladkih okusov in
dogodivščin, zagotavljajo
organizatorji, zavod Turizem
in kultura Radovljica. "Dogajanje bo zgoščeno v radovljiškem parku, v mestnem jedru bo na voljo razširjena
ponudba radovljiške kulinarike, mestni ponudniki kulturnih doživetij pa bodo odprli
vrata muzejev, delavnic, galerij ter tako dodali kamenček v
mozaik pestrega dogajanja,"
je pojasnila vršilka dolžnosti
direktorice zavoda Kaja
Beton.
Festival bo tokrat potekal dva
dni, v soboto, 23., in v nedeljo, 24. aprila, v radovljiškem
parku, kjer bo svojo ponudbo
predstavilo 19 doslej prijavljenih čokoladnic iz Slovenije, Hrvaške in Italije, med
njimi je tudi nekaj povsem
novih imen. Od domačih,
radovljiških se bosta predstavili dve: Radolška čokolada in
Molinet.
Za ponudbo ostale hrane in
pijače bodo poskrbeli partnerji Okusov Radol'ce.
"Zaradi zmanjšanja prizorišča, ki bo tokrat le v parku,
smo se še bolj zavezali rdeči

Festival bo tokrat potekal dva dni, v soboto, 23., in v
nedeljo, 24. aprila, v radovljiškem parku, kjer bo svojo
ponudbo predstavilo 19 doslej prijavljenih čokoladnic
iz Slovenije, Hrvaške in Italije.
niti – čokoladnicam. Tokrat
namreč na prizorišču ne bo
ponudbe ostalih slaščic," še
pojasnjuje Kaja Beton. "Na
prizorišču bo poleg čokoladne ponudbe na voljo tudi
lokalna ulična prehrana ter
seveda pijača. Ulično prehrano bosta na prizorišču pripravila Hiša Linhart pod vodstvom Uroša Štefelina ter
Gostišče Draga pod vodstvom Aleša Tavčarja." Organizatorji obljubljajo, da bo
tudi letos poskrbljeno za
bogat spremljevalni program
za vse generacije.

Vstop na prizorišče bo omogočen s festivalsko vstopnico,
mladi do 18. leta pa imajo
vstop brezplačen. Nakup
vstopnic je možen na vseh
prodajnih mestih Eventim. V
zameno za degustacijske
kupone bodo na voljo degustacije čokoladnih izdelkov;
ena degustacijska pola s štirimi kuponi bo stala tri evre.
V Radovljici bo za obiskovalce festivala na voljo več urejenih brezplačnih parkirnih
površin. Organizatorji obiskovalce kljub temu spodbujajo k uporabi javnega prevoza.

Delavnice Kuham domače
Marjana Ahačič
Za delavnice v Gostišču Draga v Begunjah in Hotelu Triangel v Gozdu - Martuljku je
prostih še dovolj mest – tako
v živo kot po spletu, so sporočili z Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, ki organizira priljubljene kuharske
delavnice v sklopu projekta
Kuham domače. V gostilni
Draga v Begunjah sta tako
načrtovani še dve, obe sta

prestavljeni v prostore Čebelarsko izobraževalnega centra v Lescah. Prva bo v sredo,
13. aprila, ob 18. uri (kruh z
drožmi in divjačinska pašteta), druga pa v sredo, 11.
maja. Obe bo vodil kuharski
mojster Aleš Tavčar, Gostilna Draga, v sodelovanju z
lokalnimi pridelovalci in
dobavitelji.
Aprila bosta dve delavnici
tudi v Hotelu Triangel v
Gozdu - Martuljku. Tokrat

se bodo udeleženci seznanjali s peko domačega kruha
z rukolo, krompirjem in
orehi (v sredo, 6. aprila, ob
16. uri) ter pripravljali cmoke iz krompirjevega testa
(torek, 12. aprila, ob 16. uri).
Izvedba vseh radovljiških in
kranjskogorskih delavnic bo
hibridna: tako v živo kot po
spletu. Potrebne so predhodne prijave na ambroz.cerne@ragor.si oziroma 04 581
34 15.

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica

KULTURNO DRUŠTVO PLANET DOGODKOV, ZALOG PRI CERKLJAH 71 A, CERKLJE NA GORENJSKEM

Prireditveni prostor pri
Avseniku lahko sprejme do
250 obiskovalcev in pred
epidemijo je bil pogosto
poln do zadnjega kotička,
saj so v letu 2019 doživeli
pravi razcvet prireditev.
Situacija pa se je z začetkom
epidemije povsem obrnila,
saj prireditev tako rekoč ni
bilo. Ob ponovnem odprtju
pa kaže, da bo zanimanje

bla Saše Avsenika je bil razprodan v dveh dneh. Zanimanje pa raste tudi za vse
ostale prireditve in koncerte,
ki so jih umestili v koledar
za letošnjo sezono.
Kakšna pa je struktura obiskovalcev? Po večini so obiskovalci koncertov starejši,
starejša populacija, mladi pa
se bolj zanimajo za plesne
večere z Moniko Avsenik.
Veliko obiskovalcev pa prihaja tudi iz tujine, po večini
ti prihajajo iz Švice, Avstrije,
največ pa iz Nemčije.
Avsenikovi dobro sodelujejo
z lokalno skupnostjo. »Kolikor se le da, vedno smo
odprti za sodelovanja, povezovanja,« dodaja Petrović.
So v stalni povezavi z zavodom za turizem in občino,
povezujejo se tudi z domačo
lokalno skupnostjo v Begunjah.
Kot nam pojasnjuje Langus
Petrović, se ne želijo omejiti zgolj na narodno-zabavno
zvrst, čeprav je to njihova

Za vsakdanji kruh, avtor Janez Resman, 2. nagrada
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Prireditve
Od 1. do 24. aprila 2022
petek, 1. aprila
Klub kratkih, ob 19.00, sklop kratkih filmov neodvisne produkcije,
Linhartova dvorana Radovljica*
Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 16.30, brezplačno vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta

sobota, 2. aprila
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev,
rokodelskih izdelkov in starin, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica
Pika in Packa, ob 16.00, animirani film, pripovedovanje v slovenščini, Linhartova dvorana Radovljica*
Izgubljeno mesto, ob 18.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Nitram, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
9.00 in 11.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Eva Boto, koncert ob 10-letnici kariere, ob 19.00, Gostilna Avsenik
Begunje na Gorenjskem*

nedelja, 3. aprila
Zgodbe tovarne Elan, od 10.00 do 18.00: 1. nedelja v mesecu, vstop
brezplačen, Alpski smučarski muzej Elan
Tudi miši gredo v nebesa, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Dogodek, ob 18.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Izgubljeno mesto, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Koncert kvinteta Vintgar Jesenice in ženske vokalne skupine Lipa iz
Litije, ob 18.00, Baročna dvorana Radovljiške graščine

ponedeljek, 4. aprila
Angleške pravljice, 17.00, pravljična ura v angleškem jeziku z Rebecco Svetina, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Angleške pravljice, 19.00, spletna pravljična ura v angleškem jeziku
z Rebecco Svetina, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

torek, 5. aprila
Asterix – rojstvo stripa, ob 19.30, odprtje razstave z glasbeno spremljavo, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

sreda, 6. aprila
Spletna delavnica Gosta hrana: kašice ali BLW?, ob 19.30, več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki,
Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta

četrtek, 7. aprila
Dogodek, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Sonce gre na potep, ob 17.00, glasbeno-lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik za otroke od 3. leta dalje, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta
Predstavitev avtorja razstave Brut in prjatli Bruta Carniollusa, ob
17.00, Galerija Šivčeva hiša
Prvi samostojni koncert Gregorja in Monike Avsenik s spremljevalnim ansamblom ob 25-letnici dvorane Avsenik, ob 20.00, Gostilna
Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

Iskre v času – svetovni računalniški podvig, ob 18.00, dokumentarni
film, Linhartova dvorana Radovljica*
Morbius, ob 20.00, akcijska domišljijska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

ponedeljek, 11. aprila
Angleške pravljice, 17.00, pravljična ura v angleškem jeziku z Rebecco Svetina, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Angleške pravljice, 19.00, spletna pravljična ura v angleškem jeziku
z Rebecco Svetina, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Večni otrok, ob 19.30, gledališka predstava, za izven, nadomestni
termin za odpadlo predstavo, Linhartova dvorana Radovljica*

torek, 12. aprila
Obrazi slovenskih pokrajin – Romana in Lojze Krajnčan, ob
19.00, pogovor bo potekal v Knjižnici Tržič, v živo pa si ga boste lahko ogledali tudi na spletu, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

sreda, 13. aprila
Smaragdni raj, ob 19.00, dokumentarni film, KinoGore, Linhartova
dvorana Radovljica*

četrtek, 14. aprila
Veliki Gatsby, ob 18.00, romantična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Pisana pomlad, ob 17.00, ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila
Alenka Gašperin, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Barok izpod prstov mladih rok (koncert, posvečen častnemu občanu
Občine Radovljica Urošu Kreku), ob 18.30, Dvorana Glasbene šole
Radovljica
Redni letni zbor članov Avto moto društva Radovljica, sklicujemo, ob
18.00, sejna soba Območne obrtne zbornice v Radovljici

petek, 15. aprila

va v atriju Radovljiške graščine in predstavitev monografije Svet
opraševalcev avtorjev dr. Petre Bole, Ivana Esenka, dr. Andreja Šaleharja, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Atlas ptic, ob 19.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 16.30, brezplačno vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta
Hišni ansambel Avsenik, ob 19.00, koncert, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

sobota, 23. aprila
Festival čokolade, od 9.00 do 20.00, Radovljiški park*
Knjižni sejem, ob 9.00, ob četrti obletnici odprtja nove knjižnice bo
pred knjižnico na voljo odpisano gradivo po simboličnih cenah, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

Nedelja, 24. aprila
Festival čokolade, od 9.00 do 18.00, Radovljiški park*

vsak torek, sreda, četrtek
Otroška spletna delavnica programiranja v Scratchu, ob 17.30, Knjižnica A. T. Linharta; obvezne prijave na: toni.podobnik.r@gmail.com.

Razstave in projekti
Brut in prjatli, likovna razstava, Galerija Šivčeva hiša, Linhartov trg
22, Radovljica. Razstava bo na ogled do 16. 4. od torka do sobote
10.00–12.00 in 16.00–18.00.

Čarovniška šola Krškočara, ob 17.00, glasbena pravljica, Linhartova
dvorana Radovljica*

Industrijska dediščina v fotografiji, skozi objektiv fotografov Adija
Finka in Ivana Pipana, 2. del, Dom dr. Janka Benedika Radovljica.

Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, ob 19.00, družinski film,
podnapisi, Linhartova dvorana Radovljica*

Fotografska razstava SREČANJE GORENJSKIH FOTOGRAFOV 2021,
od 1. 4. do 30. 4. 2022,

Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

fotografska galerija Pasaža, Radovljiška graščina

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 16.30, brezplačno vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta

sobota, 16. aprila
Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, ob 17.00, družinski film,
podnapisi, Linhartova dvorana Radovljica*
Tekmeca, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
9.00 in 11.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

Asterix – rojstvo stripa, razstava ob 60. obletnici izida prvega albuma Asterix – Galski junak sta pripravila Francoski inštitut v Sloveniji
in založba Graffit, Knjižnica ATL
Spodnje Bohinjske gore: starodavni Bohinj, razstava knjižnih del in
izbor z razstave Sijaj železa – 2000 let kulture železa v Bohinju, Knjižnica ATL
Zemlja, ki te ljubim zeleno, ob dnevu Zemlje vabljeni v FIGL po
»zelene« filme in glasbo, ki jo slavijo, Knjižnica ATL
Pomlad, razstava likovnih izdelkov učencev OŠ F. S. Finžgarja Lesce,
Knjižnica Lesce
Gregorjevo – ko se ptički ženijo, razstava likovnih izdelkov otrok iz
Vrtca Kropa, Knjižnica Kropa
Narcise, razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Begunje, Knjižnica
Begunje

nedelja, 17. aprila
Peter Zajec: Skok v pustolovščino, ob 17.00, družinska pustolovščina, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Tekmeca, ob 19.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

ponedeljek, 18. aprila
Angleške pravljice, 18.00, spletna pravljična ura v angleškem jeziku
z Rebecco Svetina, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

torek, 19. aprila
Naše poti, ob 19.30, večer s Štefanom Babičem, dolgoletnim leškim
župnikom, v sodelovanju s slovenskim društvom hospic, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta

petek, 8. aprila
Nitram, ob 19.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*
Buci-štruci jogica, ob 15.30, brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra
Arula, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let, ob 16.30, brezplačno vadbo za otroke vodi Petra Arula, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta

sreda, 20. aprila
JUKEBOX cinema, ob 19.00, Linhartova dvorana Radovljica*
Spletna delavnica Odstavljanje in dojenje po prvem letu, ob 10.00,
več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z
dojenčki, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
17.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica
Antona Tomaža Linharta
Dan odprtih vrat, ob 17.00 in 18.00 uri, Dvorana Glasbene šole
Radovljica

sobota, 9. aprila
Jaz, rdeča panda, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
France, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Morbius, ob 20.30, akcijska domišljijska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*
Lego robotika, delavnice sestavljanja in programiranja za otroke, ob
9.00 in 11.00, obvezne prijave na toni.podobnik.r@gmail.com, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

nedelja, 10. aprila
Jaz, rdeča panda, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

četrtek, 21. aprila
France, ob 19.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Pravljične rokodelnice – piščanček, ob 17.00, ustvarjalno delavnico za
otroke bo vodila Tina Opalk Knavs, Knjižnica Antona Tomaža Linharta

23. – 24. APRIL 2022
RADOVLJICA
• degustacije čokolade
in čokoladnih izdelkov
• animacija za otroke
• odlični koncerti in kulinarika

Prvi polfinale Pesniškega turnirja 2022, ob 18.00, izbor za najboljšo
neobjavljeno izvirno pesem, Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Pogled od zgoraj 2021, Slovenija, odprta za umetnost, ob 18.00,
odprtje razstave, Galerija Šivčeva hiša

petek, 22. aprila
Svet opraševalcev – predstavitev novega projekta Čebelarskega
muzeja, ob 100.00, dopolnitev stalne razstave, nova občasna razsta-

festivalske vstopnice: Eventim

več o festivalu:
www.festival-cokolade.si
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deželne novice
Spimo, da živimo
Tudi radovljiški PUM-O je del vseslovenskega
projekta ob svetovnem dnevu spanja.
Marjana Ahačič
"Higiena spanja je pomemben dejavnik kakovosti življenja slehernega človeka, še
posebno otrok in mladine,
zato smo se odločili temu
posvetiti posebno pozornost," pojasnjujejo v projektu PUM-O (projektno učenje mlajših odraslih), katerega del je tudi radovljiški
program, ki deluje v sklopu
Ljudske univerze Radovljica
(LUR).

namreč ugotavljajo, da se
šolske dejavnosti, posebno
tiste pred poukom, začenjajo prezgodaj, za pot v službo
ali šolo in domov pa porabimo preveč časa. Tudi v naši
evalvaciji PUM-O se je pokazalo, da morajo nekateri
udeleženci vstajati ob petih
ali še prej, da lahko pridejo v
program okrog osmih. Urejenost prometnih povezav
na nekaterih področjih je
tako zelo slaba, da drugače
ne gre. Kakorkoli že, v

Inštalacija z naslovom Kraljična na konzervi graha, ki so jo
pripravili v skupini PUM-O Radovljica
Mentorji so se tako jeseni
seznanili z rezultati večje
mednarodne raziskave o
spanju, ki je pokazala, da v
Sloveniji ne spimo kakovostno. "Smo čisto na repu svetovne lestvice držav, ki so
sodelovale, za nami je le še
Japonska. Pa ne gre za to, da
bi potrebovali manj spanja,
temveč za več različnih dejavnikov. Med njimi so tudi
sistemski. Strokovnjaki

PUM-O smo se odločili, da v
okviru izboljševanja življenjskih navad pozornost namenimo tudi spanju. Enako
pomembno pa se nam zdi,
da svoja spoznanja posredujemo tudi drugim ljudem v
našem okolju."
Inštalacijo z naslovom Kraljična na konzervi graha so
radovljiški udeleženci programa za teden dni postavili
v park ob stavbi LUR.

Več hrane za čebele
V okviru nedavnega Dneva sajenja medovitih rastlin so ob čebelarskem centru v Lescah posadili
dobrih dvesto sadik, kar sedemsto pa jih bodo v soboto, 2. aprila, zasadili v gozd pri smučišču
v Kamni Gorici. Čebelarsko društvo Radovljica vabi krajane, da se pridružijo akciji.
Ana Šubic
Lesce, Kamna Gorica – Dnevu sajenja medovitih rastlin,
ki je potekal minulo soboto
na pobudo Čebelarske zveze
Slovenije (ČZS), so se pridružili tudi v radovljiški občini. ČZS je s pomočjo donatorjev in sponzorjev zagotovil sadike medovitih rastlin,
ki jih je nato na podlagi razpisov razdelil čebelarskim
društvom (ČD), občinam,
šolam, podjetjem, različnim
organizacijam … Na ČZS
verjamejo, da bo Dan sajenja medovitih rastlin postal
tradicionalen, do leta 2030
pa jih v Sloveniji želijo posaditi dva milijona.
Sadike sta na razpisu pridobila tudi Čebelarska zveza
Gorenjske (ČZG) in Čebelarski center Gorenjske v
Lescah; oba po okoli sto. Kot
je pojasnil predsednik ČZG
Anže Perčič, so tako skupaj
prejeli dobrih dvesto sadik,
od tega dvajset češenj pa
tudi maline, robide in nekaj
smrek. V skupni akciji so jih
posadili ob čebelarskem

centru, na pomoč pa jim je
priskočil še ČD Radovljica.
"Akcija ČZS je izjemno
pomembna, saj z njo ozaveščamo splošno javnost o
pomenu medovitih rastlin
za čebele, poleg tega pa imamo zadnja leta ogromno
spomladanskih pozeb, paše
so slabe, zato skušamo posaditi čim bolj različna drevesa, da medijo čez celo leto,"
je pojasnil Perčič.
Sočasno s sajenjem sadik so
za čebelarskim centrom urejali še medoviti vrt, ki ga že
nekaj let zasajajo na podlagi
načrtov mojstrice floristike
Sabine Šegula. Na njem
imajo več vrst ameriškega
slamnika, timijan, ribez,
divje jagode, teloh, zelišča
..., vsako leto pa gredice po
potrebi dopolnijo z novimi
sadikami, je pojasnila upravnica centra Špela Kalan
Razinger.
Vseslovenski akciji ČZS se
je pridružil tudi Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS), ki
je zagotovil brezplačne
sadike medonosnih gozdnih drevesnih vrst in jih

Na zelenici pred čebelarskim centrom v Lescah po novem
rastejo tudi dve češnji in maline, sicer pa so v njegovi
okolici zasadili dobrih dvesto medovitih rastlin. Sadila sta
tudi upravnica centra Špela Kalan Razinger in predsednik
Čebelarske zveze Gorenjske Anže Perčič. / Foto: Ana Šubic
razdelil po območnih enotah. Blejska enota jih je prejela okoli tisoč, od tega jih je
kar 700 namenila za zasaditev gozda pri smučišču v
Kamni Gorici, kjer je luba-

dar povzročil precej škode.
Akcija bo potekala v soboto,
2. aprila, v sodelovanju s
ČD Radovljica. Kot je pojasnil njegov predsednik
Tomaž Gregorc, bodo zasadili lokacijo na zahodni
strani Kamne Gorice ob žičnici. "Predvidevamo, da bo
sadilo okoli dvajset čebelarjev našega društva, hkrati
pa vabimo krajane Kamne
Gorice in bližnjih vasi, da
se nam pridružijo pri akciji.
Začela se bo ob 9. uri, udeleženci lahko s seboj prinesejo rovnico in večje kladivo
za zabijanje količkov ob
saditvi," je povabil Gregorc.
Sadili bodo smreke, divje
jablane, javorje, češnje in
čremse. Gregorc je zadovoljen, da bo površina, ki je bila
izsekana po napadu lubadarja, znova zasajena in da
bodo z medonosnimi rastlinami čebelam omogočili
dodatno hrano.

Zgoša 44, 4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 031 257 125, 04 53 33 340, 041 437 463 in 031 429 638

ZA PRAZNIKE PRIPRAVLJAMO
DOMAČE DOBROTE IZ NARAVNIH SESTAVIN
BREZ DODATKOV

VELIKONOČNE FIGURE
IN PLETENJE
zanke za pirhe, putke, zajčki ...

POTICE PO
VAŠEM OKUSU
orehova, lešnikova, pehtranova,
makova, kokosova, čokoladna,
lahko so brez rozin,
iz pirine moke …

PIŠKOTI
preko 20 vrst, brez ali z
minimalno pecilnega
praška, 100% masleni
piškoti, piškoti brez jajc in
mleka, iz pirine moke,
medenjaki …

ODPRTO: PETEK: 6.00–16.00, SOBOTA: 6.00–13.00

Urejanje medovitega vrta za čebelarskim centrom / Foto: Ana Šubic

Občni zbor Društva
upokojencev Podnart

Velikonočne
šunke!

V soboto, 2. aprila, bo ob
16. uri v dvorani Doma kulture v Podnartu redni volilni občni zbor Društva upokojencev Podnart, je sporočil predsednik društva
Janez Erman. Po končanem
uradnem delu bodo za udeležence zbora pripravili
pogostitev, kulturni program pa bo izvedla skupina
Suhe hruške.

VSE ŠUNKE SO SUHO SOLJENE
IN PREKAJENE Z BUKOVINO
PO TRADICIONALNEM
POSTOPKU.

RADOVLJICA, ŠPORTNI PARK; TEL.(04)597 12 67
RADOVLJICA, ZA AVTOBUSNO POSTAJO; TEL.(04)531 50 66
LESCE, ŽELEZNIŠKA ULICA 1; TEL.(04)53 18 332

MESARIJA MLINARIČ D.O.O., LESCE, ŽELEZNIŠKA 1, LESCE

IZ PEKARNE RESMAN NA ZGOŠI VAM
ŽELIMO VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

Zbor članov
Redni letni zbor članov Avto
moto društva Radovljica bo
v četrtek, 14. aprila, ob 18.
uri v sejni sobi Območne
Obrtne zbornice v Radovljici, Gorenjska cesta 20, je
sporočil predsednik društva
Cveto Kvasnik.

