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Pogovor
z županom
Globočnikom

Olimpijska
bakla
Olimpijska bakla,
simbol povezovanja, se
je na poti po Sloveniji
ustavila tudi v
Radovljici.

Upam, da so ljudje na
primeru referenduma videli,
da lahko imajo vpliv.
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Pestro radovljiško poletje

Praznovanje
občinskega praznika

Vsak četrtek živahno dogajanje na trgu pred cerkvijo, avgusta pa posebej bogat program prireditev ob
občinskem prazniku. Tudi letos srečanje mest na Venerini poti, čez štirinajst dni pa začetek
devetintridesetega Festivala Radovljica.

Osrednja slovesnost bo 5. avgusta v Grajskem
parku v Radovljici, ko bo župan Ciril Globočnik
izročil priznanja letošnjim nagrajencem. Velika
plaketa Občine Radovljica zdravnici Mateji Lopuh
za razvoj paliativne oskrbe. Številne tradicionalne
prireditve, začetek Festivala Radovljica in dva
kulturna dogodka na prostem.

Marjana Ahačič

predstavili raznolike koncer
tne sporede z repertoarjem
glasbe od 9. do 19. stoletja.
Poletje pa se bo zaključilo z
Beletrininimi Trubadurji na
trgu pred cerkvijo, v četrtek,
26. avgusta. Spremljava
dogodka bosta še kulinarič
na tržnica z Okusi Radol'ce
in izbor vin odličnega slo
venskega vinarja.
Ker je bil zaradi epidemije
že dvakrat odpovedan Festi
val čokolade, bo 11. septem
bra v Radovljiški graščini
potekal Butični Festival
čokolade. Na festivalu se

bodo predstavili domači pro
izvajalci čokolade, potekale
pa bodo številne odlične
delavnice za odrasle in otro
ke: o spajanju vina in čoko
lade, piva in čokolade, kon
jaka in čokolade …, med
gosti festivala pa bodo števil
na znana imena slovenske
kulinarike, ki bodo obisko
valcem ponudila vrhunsko
doživetje.
Vstopnice bodo od avgusta
naprej na voljo v spletni
trgovini www.radolca.si in
na prodajnih mestih Even
tima.

Marjana Ahačič
Osrednja slovesnost s pode
litvijo priznanj se bo v četr
tek, 5. avgusta, v Grajskem
parku začela ob 18.30.
Župan Ciril Globočnik bo
podelil občinska priznanja:
veliko plaketo Občine Radov
ljica bo prejela zdravnica
Mateja Lopuh, plaketi pa
Medobčinsko društvo delov
nih invalidov Radovljica ob
50-letnici delovanja in Druš
tvo za paliativno oskrbo Pali
as ob 10-letnici delovanja.
Prejemnika pečatov Občine
Radovljica sta Primož Janc
za dolgoletno aktivno udejs
tvovanje v Športnem druš
tvu Ljubno in Pizzerija
Matiček za pomoč ljudem v
socialni stiski z donacijo
toplih obrokov v prvem valu
epidemije covida-19.
Medalje Občine Radovljica
pa prejmejo: bolničarji, čla
ni ekip za prvo pomoč
Območnega združenja RKS
Radovljica, Nina Zaplotnik,
Manca Arh in Vid Grašič za
prostovoljno in požrtvoval
no pomoč v kriznem času

Foto: Gorazd Kavčič

Poletni četrtki na radovljiš
kem Linhartovem trgu so
letos prijetno popestrili doga
janje na trgu pred cerkvijo.
Rokodelska tržnica ARTish
in Narjen v Radol'c, kulinari
čna tržnica z Okusi Radol'ce,
slovensko vino in craft pivo
ter odlična glasba so več kot
očitno pravi recept za krasno
vzdušje, so zadovoljni organi
zatorji, Javni zavod Turizem
in kultura Radovljica
Na trgu bo julija še en dogo
dek, in sicer 29. julija, ko se

bo ARTishu in Okusom
Radol'ce pridružila zasedba
The Mood swingers z Moni
ko Avsenik, program pa se
nato nadaljuje tudi v avgus
tu. Najprej z dogodki v
radovljiškem parku, s kateri
mi bomo obeležili praznik
Občine Radovljica, pa s tra
dicionalnim srečanjem
Mest na Venerini poti 1.
avgusta in seveda že devet
intridesetim Festivalom
Radovljica, ki bo med 6. in
22. avgustom v mesto pripe
ljal svetovno znane glasbe
nike in ansamble, ki bodo

epidemije. Župan je pečat
podelil tudi sodniškemu
zboru Plavalnega kluba
Radovljica za dolgoletno
prostovoljno delo in prispe
vek k uspešnemu delovanju
kluba ter plavalne panoge v
Sloveniji, izročil pa ga je že
na mednarodnem plaval
nem mitingu Telekom Slo
venije 2021 11. julija na
radovljiškem kopališču.
V kulturnem sporedu bosta
nastopila tenorist Klemen
Torkar in basist Tomaž Štu
lar ob spremljavi orkestra
poletne operne akademije
maestra Georga Pehlivania
na, ki ga sestavljajo mladi
slovenski glasbeniki.
Občinski praznik 5. avgusta
praznujemo v spomin na
ustanovitev Cankarjevega
bataljona leta 1941 na Vodi
ški planini. Ob osemdeseti
obletnici bo v soboto, 7.
avgusta, ob 11. uri tradicio
nalno spominsko srečanje
pri Partizanskem domu na
Vodiški planini. Srečanje
prireja območno druženje
borcev za vrednote NOB.
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Priljubljeni četrtki v starem mestnem jedru Radovljice, letos umaknjeni na slikovit trg pred cerkvijo sv. Petra.
OBČINA RADOVLJICA

OBČINSKE NOVICE

KRAJEVNE NOVICE

OBLETNICA

MLADI

Težke prometne
razmere

Kroparski duh še živi

Jubilej Turističnega
društva Radovljica

Recept za uspeh
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Do konca avgusta je v Grajskem parku na ogled razstava, ki prikazuje bogato zgodovino društva.
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V imenu Občine Radovljica
voščim za občinski praznik 5. avgust
in vas vabim na praznične prireditve.

Pogovori z mladimi, ki so
osnovno šolo zaključili z
odličnim uspehom
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www.radovljica.si

Prebivalci Lipniške doline se
spopadajo z velikimi omejitvami v prometu.

Na Kovaškem šmarnu so
strnili kulturne, etnološke,
športne, zabavne in družabne dogodke.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Občinske novice
Praznovanje
občinskega praznika
1. stran
Praznično dogajanje tradicionalno spremljata Srečanje
mest na Venerini poti in
odprtje Festivala Radovljica.
Srečanje mest na Venerini
poti na Linhartovem trgu v
Radovljici bo v nedeljo, 1.
avgusta, od 10. do 19. ure. Na
stojnicah bo razstavljen in
naprodaj pester izbor izdelkov znanih in priznanih
rokodelcev, ki črpajo iz bogate zakladnice slovenskih obrti. Prireditev organizira Turistično društvo Radovljica, ki
bo v program tudi letos vključilo lokostrelski turnir ter več
gledaliških dogodkov v izvedbi igralske skupine Gašperja
Lambergarja in Linhartovega
odra KUD Radovljica.
Prvi koncert 39. Festivala
Radovljica bo v petek, 6.
avgusta. V cerkvi sv. Petra v
Radovljici bo ob 20. uri nastopil Ansambel Sonatori de
la Gioiosa Marca, ki se od
ustanovitve pred skoraj štirimi desetletji posveča predvsem beneški glasbi 17. in 18.
stoletja. Letošnji festival bo
potekal do 22. avgusta,
Društvo ljubiteljev stare
glasbe Radovljica in umetniški vodja festivala Domen
Marinčič pa sta pripravila
spored z desetimi koncerti z
glasbo od 9. do 19. stoletja.

Gledališka in operna
predstava
Turizem in kultura Radovljica v sodelovanju z Občino
Radovljica in JSKD Radovljica ob občinskem prazniku
pripravlja dva kulturna
dogodka na odru na prostem
v Grajskem parku Radovljica. Na predvečer praznika, v
sredo, 4. avgusta, si ob 20.
uri lahko ogledate Predstavo
za vsako priložnost z Ladom
Bizovičarjem.
Slovesnosti s podelitvijo
občinskih priznanj bo v četrtek, 5. avgusta, sledila prire-

ditev Opera za ljudi s koncertno izvedbo Seviljskega brivca, na kateri se bodo predstavili mladi slovenski pevci in
pevke, ki se v juliju v Radovljici udeležujejo operne akademije maestra Georga Pehlivaniana. Njegova operna
akademija je namenjena
usposabljanju mednarodnih
dirigentov, ki prihajajo z različnih celin, cilj pa je tudi
predstaviti priljubljene opere
širšemu občinstvu in s tem
omogočiti operno izkušnjo
na domačih tleh na prijazen
in poljuden način. Operna
predstava bo izvedena v koncertni različici, kar pomeni,
da bodo pevci na odru stali
pred orkestrom, brez kostumov in scenografije, kot se to
dogaja v operni hiši.
Obe prireditvi bodo na stojnicah spremljali Okusi
Radol'ce. Vstopnice za obe
prireditvi so v predprodaji na
voljo v spletni trgovini na
www.radolca.si in v TIC-u
Radovljica. Cena vstopnice
za Predstavo za vsako priložnost je 12 evrov (otroci do 15
let brezplačno), za Opero za
ljudi pa 10 evrov (otroci, dijaki in študenti brezplačno).

Stota obletnica rojstva
Ivana Ivačiča
V četrtek, 5. avgusta, ob 18.
uri bodo v Galeriji Šivčeva
hiša odprli razstavo, ki jo je
ob 100. obletnici rojstva
kuharskega mojstra Ivana
Ivačiča pripravil Posavski
muzej Brežice. Razstava
Ivan Ivačič, kuharski mojster – prva slovenska kuharska TV-zvezda, 100-letnica
rojstva (Zdole, 28. 3. 1921–
Radovljica, 20. 3. 1984) bo v
Radovljici na ogled do konca
letošnjega leta. Predstavlja
številne fotografije in predmete, ki pripovedujejo o
pestri in izjemni življenjski
poti kuharskega mojstra, ki
je v Radovljici preživel svoja
zadnja leta.

Slovesnost ob Lipi
samostojnosti
Slavnostni govornik je bil državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič, zbrane je nagovorila
tudi Leščanka Nina Vidic, ki je rojena na isti dan kot slovenska država.
Marjana Ahačič
Tudi Občina Radovljica je
na predvečer dneva državnosti pripravila tradicionalno slovesnost. Ob Lipi
samostojnosti v Radovljici je
zbrane pozdravil župan Ciril
Globočnik, ki je pred tem z
mladimi tekači na Radol'ški
10ki zasadil lipo pri atletskem stadionu. "V zadnjih
treh desetletjih smo sprejemali ključne odločitve in
ogromno dosegli. V naslednjih letih naše še vedno mlade države pa si želim, da bi
prav vsak državljan imel
možnost dostojnega življenja brez pomanjkanja. Želim
si tudi, da bi bolj spoštovali
in sprejemali različnost in
se zavedeli, da nas bogatijo
prav razlike med nami.
Skrajni čas je za kulturni
dialog in medsebojno spoštovanje," je poudaril župan
Slavnostni govornik pa je bil
letos domačin – Radovljičan
Cveto Uršič, državni sekretar
na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Uršič
je spomnil, da smo bili v letih
1990–1991 v Sloveniji enotni, zelo odločni in modri.
Zahvalil se je vsem, ki so v
tistem obdobju zbrali pogum
in se politično izpostavili, ter
poudaril, da je Slovenija v tridesetih letih postala sodobna
država z uspešnim gospodarstvom in nizko stopnjo brezposelnosti in je socialna
država. "Danes je jezik, v
katerem je pisal Linhart, v

Slavnostni govornik Cveto Uršič na slovesnosti pri Lipi samostojnosti, v ozadju so župan
Ciril Globočnik, državni svetnik Bogomir Vnučec in Nina Vidic, ki je bila rojena na isti dan
kot država Slovenija. / Foto: Tina Dokl
Evropski uniji enakovreden
jeziku, v katerem sta pisala
Shakespeare in Cervantes.
Prešernova Zdravljica, napisana v slovenskem jeziku, je
enakovredna himnam jezikov, v katerih sta pisala Petrarca in Goethe. Kako bi se
počutili politiki, kot so bili na
primer Krek, Tavčar in Kocbek, ko bi videli, da majhna,
dvomilijonska država Slovenija predseduje Svetu EU?
Da je ta država v skupnosti
enakovredna državam z
ogromno zgodovinsko tradicijo," je na razloge za ponos
spomnil Uršič.
Občinstvo na prireditvi je
nagovorila tudi Nina Vidic,
Leščanka, rojena 25. junija

Delna zapora ceste Radovljica–Nova vas
Občina Radovljica je izdala dovoljenje za delno zaporo občinske ceste Radovljica–Zapuže na odseku od križišča za Vrbnje
do začetka Nove vasi, zaradi dograditve telekomunikacijske
kabelske kanalizacije. Delna zapora ceste se lahko izvaja deset
dni v terminu od 22. julija do 15. avgusta med 7. in 17. uro.
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Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki Natovega
centra odličnosti za gorsko bojevanje iz Poljč. / Foto: Tina Dokl

"Z veseljem ob svojem osebnem prazniku dvignem visoko
v zrak slovensko zastavo," pravi Nina Vidic, Leščanka,
rojena 25. junija pred tridesetimi leti. / Foto: Tina Dokl
1991, za katero je dan državnosti velik osebni in državni
praznik. »Praznik, ko se lahko veselimo, da živimo v
samostojni državi, praznik,
ki ga imamo na podlagi zgodovinskih odločitev ljudi, ki
so takrat imeli toliko poguma, vere, zaupanja v ljudi,
da so ustvarili lastno državo,
za katero so se na plebiscitu
odločili Slovenci,« je poudarila v svojem prazničnem
nagovoru.
»Že trideset let rada živim v
svoji državi, z veseljem ob
svojem osebnem prazniku
dvignem visoko v zrak slo-

vensko zastavo, jo izobesim
tudi na svoji rojstnodnevni
zabavi, naročim torto v obliki slovenske zastave, predvajam samo slovensko glasbo
… Zakaj? To je del mene.
Čutim, da lahko to poklonim tudi drugim, saj mislim, da se predvsem mladi
premalo zavedajo, kakšen
blagoslov je živeti v svoji
državi, z lastnim jezikom,
himno, zastavo in grbom.
Vse to nam je bilo mladim,
ko smo se rodili, že položeno v zibko. Zato srčno
upam, da se bo med Slovenci narodna zavest okrepila.«

Železniško progo odpirajo 30. julija popoldne
Po železniški progi med Kranjem in Jesenicami bodo vlaki
ponovno začeli voziti v petek, 30. julija, po 15. uri. Kot so
nam povedali na Direkciji RS za infrastrukturo, bo takrat
ukinjena popolna zapora proge, ki je trajala vse od začetka
novembra lani. Obnovitvena dela se v teh dneh zaključujejo,
na odseku Kranj–Podnart so že zaključena dela na zgornjem
in spodnjem ustroju, nameščena je vozna mreža, urejeni so
prepusti, podporni zidovi ter odvodnjavanje. Na odseku
Podnart–Lesce Bled polagajo tire, na odseku Lesce Bled–
Jesenice pa zaključujejo izvedbo prepustov, treh novih podvozov, premostitvenih objektov ter sanacijo predora Žirovnica. Obenem so že začeli polagati tire. Že 10. julija pa je
ponovno stekel železniški promet skozi obnovljeni železniški predor Karavanke, in sicer od postaje Jesenice do postaje Podrožca v Avstriji, kjer je po novem le še en tir.

Po železniški progi med Kranjem in Jesenicami bodo vlaki
ponovno začeli voziti prihodnji petek. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinske novice

Upam, da so ljudje na primeru
referenduma videli, da imajo vpliv
Tudi letos smo se pred občinskim praznikom z županom pogovarjali o aktualnih projektih in načrtih za drugo polovico leta. Župan je predstavil največje
investicije, komentiral odnose z državo in krajevnimi skupnostmi ter nedavni referendum o zakonu o vodah ter občanom voščil ob prihajajočem prazniku.
Marjana Ahačič
Projekt rekonstrukcije
gorenjske železnice se počasi zaključuje. Kakšno je trenutno stanje?
Prevešamo se v zaključno
fazo; po prvotnih načrtih bi
morala biti proga na odseku
Kranj–Lesce že odprta,
ampak kot vemo, se je država vmes odločila še za rekonstrukcijo odseka Lesce–Jesenice. Rok za vzpostavitev
železniškega prometa je 30.
julij, investicija pa se bo
nadaljevala še do marca
2022.
Pri sami železnici gre za
projekt države, kako pa je z
občinskimi projekti, vezanimi na obnovo železnice?
Podvoz na Ovsišah bo narejen do jeseni, v Zalošah ravno tako. Most v Globokem
obnavljamo skupaj z državo,
prav tako most nad železniško postajo v Radovljici.
Tudi ta dva objekta naj bi
bila dokončana do konca
poletja, vsekakor bo do takrat
zagotovljena pretočnost prometa. Do sredine avgusta bo
dokončan novi podhod za
pešce na Poljski poti, to je
pot, ki vodi proti Šobcu, pa
seveda kolesarska steza in
pločnik ob cesti v Lipniško
dolino pod železniškim nadvozom in obnovljen nadvoz
nad železnico proti pokopališču v Radovljici.
Je kaj novega glede gradnje
pločnika v Podnartu?
Žal še vedno niso urejena
razmerja z lastniki zemljišč
na trasi. Dogovori med vsemi
vpletenimi ves čas potekajo.
Bo cesta Spar–Filipič končana do sredine poletja?
Zagotovili smo sredstva, s
katerimi bomo lahko cesto
obnovili ne le do Borove
hiše oziroma do Filipiča,
ampak vse do Ceste Staneta
Žagarja. Prvi del bo zagotovo dokončan do konca avgusta, drugi pa v oktobru. Gre
za zožani del ceste, kjer je
treba urediti vso infrastrukturo, kar pomeni dokaj zahtevno izvedbo. Tudi sicer je
treba na odseku ceste, ki jo
rekonstruiramo, obnoviti
celoten vodovod, kanalizacijski sistem, električno
napeljavo in javno razsvetljavo ter telekomunikacije.
Obnova takšne ceste ni zgolj
preplastitev z asfaltom, ki je
hitra in cenovno nezahtevna. Gre za projekt, ki bo
območje uredil za naslednjih petdeset let.
Katere lokalne ceste bodo še
obnovljene do konca leta?

Do konca leta bomo urejali
manj zahtevne odseke,
predvsem zato, ker bomo na
trasi železnice oziroma ob
njej še nekaj časa zaključevali projekte, vezane na
rekonstrukcijo železniške
proge. Z veseljem pa napovem, da je že podpisana
pogodba za rekonstrukcijo
Železniške ulice v Lescah.
To prometnico bomo skupaj
z gradnjo kolesarske steze
začeli urejati v prihodnjem
letu. Tudi tam bo šlo za velike in zahtevne infrastrukturne posege.
Ob tem bomo v Begunjah
obnovili most na Zgoši, na
projektu bomo sodelovali s
krajevno skupnostjo. Prav v
teh dneh je zaključena tudi
preplastitev ceste od Zgoše
do Begunj z novim asfaltom.
Načrtujemo tudi obnovo ceste na Lipce, ceste od Zaloš do
Otoč in cestnega odseka na
Ovsišah od novega podvoza
do mostu čez Lipnico, seveda
pa bomo izvajali tudi redna
vzdrževalna dela.
Občinski svet je pred poletjem potrdil rebalans proračuna. Nekateri svetniki
so nasprotovali dokaj visokemu znesku, namenjenemu rekonstrukciji radovljiškega kopališča. Čemu pripisujete to nasprotovanje?
Kaj bo občina z investicijo
pridobila?
Veliko je bilo govora o tem,
koliko se je v zadnjih enajstih letih vlagalo v radovljiški
bazen. Naj bom jasen: spremenili smo zazidalni načrt
za center Radovljice, kar je
omogočilo projektiranje
rekonstrukcije bazena in
Kopališke ulice. Več kot tri
leta smo porabili, da smo
prišli do gradbenega dovoljenja, z namenom, seveda,
da rekonstrukcijo tudi izvedemo. Zdaj je prišel čas, ko
smo s projektom lahko kandidirali na razpisu ministrstva za šolstvo in šport. Še
vedno je v načrtu kandidatura za sredstva ministrstva za
delo in ministrstva za zdravje, saj je v projektu tudi
gradnja rehabilitacijskega
bazena, ki ga bodo med drugim uporabljali uporabniki
Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Radovljica in
OŠ Antona Janše in bo
namenjen tudi rehabilitaciji
po poškodbah za Gorenjsko,
pa tudi kandidatura na razpisih gospodarskega ministrstva, sej gre za projekt, ki
je ključnega pomena za razvoj turizma v občini in širše.
V prvi fazi je projekt ocenjen na štiri milijone evrov.
Težko rečem, koliko nepovratnih sredstev bomo zanj

seveda v manjši obliki, kot je
bilo načrtovano.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič
pridobili, sem pa prepričan,
da jih zagotovo bomo.
Kakšna je torej dinamika
izvedbe?
Delali bomo etapno. Če ne
bo pritožb nad izbiro izvajalca, bomo septembra začeli
dela, jih prekinili prihodnje
poletje in zaključili do sredine junija 2023. V tem času
bo zgrajen pokriti mali
bazen, namenjen plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji, prenovljene bodo
garderobe, restavracijski
objekt bo premaknjen na
južno stran kompleksa, kar
bo omogočilo neprestano
obratovanje, obnovljene
bodo tudi sanitarije za
kamp. V nadaljevanju nas
čaka še rekonstrukcija bazena in izgradnja strehe nad
njim. Pomembno se mi zdi
poudariti, da ga bodo lahko
uporabljale čisto vse generacije Radovljičanov in obiskovalcev. Od otrok do najstarejših, od rekreativcev do
tekmovalcev in vrhunskih
športnikov. Tako kot številni
drugi športni objekti, ki jih
imamo, bo omogočil vključevanje vseh občanov v športne aktivnosti, in to pod zelo
prijaznimi pogoji. Namenjen pa bo tudi turizmu. Ne
smemo pozabiti: prav z
izgradnjo bazena leta 1933
se je v Radovljici in okolici
začel intenzivno razvijati
turizem; to, kar delamo
sedaj, je samo nadaljevanje.
Kako sicer v času, ko intenzivno potekajo številni veliki
skupni projekti, ocenjujete
sodelovanje med občino in
državo?
Sodelovanje je zelo dobro.
Skupne projekte usklajujemo tedensko, posluha za
naše želje je veliko. Največji
krak železnice, ki se obnav-

lja, je umeščen prav na
območje občine Radovljica in
sodelovati smo začeli že veliko pred začetkom gradbenih
del, saj smo z roko v roki
delali že pri projektiranju.
Kot veste, je bil podpisan
sporazum o sodelovanju in
tudi zato smo imeli pri izvedbi bistveno manj težav kot
občine, ki so se projektu priključile kasneje.
Kakšen pa je trenutno odnos
med občino in krajevnimi
skupnostmi? Spomladi je
bilo predvsem iz Lesc in
Begunj slišati kar nekaj
ostrih besed na to temo. So
se razmere umirile?
Prepričan sem, da napredujemo lahko samo s povezovanjem – o tem govori tudi
strategija razvoja občine za
to desetletje, ki jo bomo sprejeli do konca letošnjega leta.
Po temeljitem pogovoru s
predstavniki Krajevne skupnosti Begunje namer o tem,
da bi odšli iz občine Radovljica, tam ni več. Pričakujem
tudi povabilo Krajevne skupnosti Lesce, da jim pojasnim
določene dileme in s številkami pokažem, da govorice o
tem, kako majhen delež
občinskega denarja gre za
Lesce, enostavno ne držijo.
Udeležba občanov Radovljice na nedavnem referendumu o zakonu o vodah je bila
med najvišjimi v Sloveniji.
Kako to komentirate?
Za začetek bi rad poudaril,
da ima za to, da je toliko ljudi
odšlo na referendum, zelo
velike zasluge naša občanka
Jana Kolman, ki je z drugimi
prostovoljci vse od začetka
spodbujala občane, naj se
referenduma udeležijo in
glasujejo proti uveljavitvi
sprememb zakona. Podprl
sem jo že pri zbiranju podpi-

sov za referendum. Menim
namreč, da je naravi, okolju,
vodi treba posvečati veliko
mero pozornosti. Nad izidom referenduma nisem bil
presenečen, me je pa res
pozitivno presenetila visoka
udeležba na njem. Vesel
bom, če to pomeni začetek

Na nedavni slovesnosti v
Kropi ste med drugim podelili priznanja najboljšim študentom, avgusta bodo na
vrsti dijaki; med njimi bo,
kot smo nedavno izvedeli,
celo diamantna maturantka
Maruška Kristan. Kakšen je
vaš pogled na mlade in njihovo prihodnost v občini
Radovljica?
Zadovoljen sem, da občina
Radovljica lahko ponudi kvalitetno vzgojo in izobraževanje na predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem nivoju. Vsakoletno
število odličnjakov, zlatih
maturantov in izjemnih študentov govori o tem, da imamo odlične šole, ki mladim
dajejo dobre temelje. Verjamem pa, da je tako tudi zaradi nasploh dobrih pogojev za
življenje v občini. Možnosti
za prostočasne dejavnosti, ki
omogočajo sprostitve, pa
tudi različna vzporedna izobraževanja na različnih področjih, so namreč pri nas
zelo velike. Da imam prav,

»Nad izidom referenduma nisem bil presenečen,
me je pa pozitivno presenetila visoka udeležba
na njem. Vesel bom, če to pomeni začetek
višanja udeležbe na volitvah nasploh.«
višanja udeležbe na volitvah
nasploh. Upam, da so ljudje
na primeru referenduma
videli, da vendarle lahko imajo vpliv, če le grejo na volišča.
Sporočilo je bilo jasno.
V Radovljici je bila referendumska iniciativa tesno
povezana z zaščito sotočja
Save Bohinjke in Save
Dolinke. Kakšno je trenutno
stanje na sotočju?
V mirovanju. Gradbeno
dovoljenje za načrtovani
športno-turistični kompleks
v neposredni bližini sotočja
ni bilo izdano, za kakšne
nadaljnje poteze se bo odločil investitor, bomo pa videli.
Je dostop do sotočja zdaj
mogoč?
Je. Ne sicer neposredno čez
njegova zemljišča, ampak s
ceste proti Bledu.
Kaj bi si občina želela na
tako pomembni točki, kot je
sotočje?
Projekt lastnika zemljišča je
bil zasnovan že dolgo pred
mojim prihodom na občino.
Najprej v manjšem obsegu,
nato se je širil ... mislim, da
bi bil še vedno izvedljiv, a v
pasu, ki bi bil dovolj odmaknjen od fizičnega sotočja, in

me na vsakokratnih sprejemih za novorojenčke in njihove starše spomnijo mladi
starši, ki v Radovljico pridejo
od drugod. Navdušeni so
nad tem, kaj vse je mladim
družinam na voljo ne le v
središču, ampak tudi po
manjših krajih v občini.
Opazijo vse tisto, česar mi,
ki tu živimo že dolgo, pogosto ne vidimo več, ker nam
je samoumevno.
Pred nami je občinski praznik; kaj bi v teh za vse dokaj
zahtevnih časih zaželeli
občanom?
Predvsem želim, da bi bili
vsi zdravi. Naj ob tej priložnosti ponovim svoj poziv k
cepljenju: cepite se, ker bo
to dobro za vas in za celotno
skupnost. Pričakujem, da
bodo ljudje razumeli in upoštevali mnenje stroke, ki
pravi, da je cepljenje edini
način, da se izognemo novemu valu. Ne želim si, da bi
se jeseni pogovarjali o tem,
da si nismo mislili, da bo
tako hudo. Ne želim si, da bi
ljudje zaradi covida zbolevali in umirali. Pa tudi če se bo
zaradi epidemije ustavilo
gospodarstvo, od katerega
smo pač vsi odvisni, to ne bo
dobro za nikogar od nas.
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Težke prometne razmere
V zadnjem obdobju se prebivalci Lipniške doline zaradi obsežnih gradbenih del na cestni in železniški infrastrukturi spopadajo z velikimi omejitvami v
prometu. Bralka iz Podnarta je opozorila, da že od lani prenašajo prah, ropot in povečan promet tovornih vozil zaradi obnove železnice, vzporedno
potekajo še številne obnove, ki zahtevajo zapore cest.
Marjana Ahačič
"Kmalu so začeli asfaltirati
še cesto med Podbrezjami
in Tržičem. To pomeni, da
je zaprt prehod do avtoceste.
Pot do avtoceste vodi skozi
vas Podbrezje ali po stari
cesti skozi Bistrico. Dela naj
bi se končala v nekaj dneh,
ampak so jih čez noč podaljšali za ves mesec. Vmes so
nam zaprli most čez Savo.
Dela naj bi bila končana ob
koncu tedna, a so jih dvakrat
podaljšali za en dan. Dovoz
do doma je bil mogoč skozi
Posavec, Zaloše, Mišače ...
Ozke ulice, domačini veliki
reveži. Kmalu tudi to še ni
bilo dovolj. Potrebna so
obnovitvena dela na relaciji
Podbrezje–Kranj. Obstaja
polovična zapora. In za
dodatno obremenitveno
vožnjo do 19. junija še
popolna zapora ceste med
Češnjico pri Kropi in Lipnico," opisuje krajanka Podnarta.
Predsednik sveta krajevne
skupnosti Nejc Šter se strinja, da so razmere v zadnjem letu precej zahtevne.
"V zadnjem desetletju na
našem območju ni bilo večjih projektov, potem pa najprej obnova cestišča na
Ovsišah in Poljšici, ki je trajala skoraj enot leto, nato

infrastrukturo so vedno bolj
kot ne neki misterij, pojavijo
se nenadoma in nihče točno
ne ve, kaj delajo in koliko
časa. Vsekakor si želimo, da
projekti ne bi potekali hkrati
in da bi bile skupnosti bolj
vključene vanje, sicer se
vedno ukvarjamo s slabo
voljo in govoricami."

"Občutek imam, da se premalo zavedajo, kakšen
vpliv imajo na življenje ljudi. Pri nas so vsi kraji
med seboj povezani. Krajani se iz naše doline na
delo vozijo v Ljubljano, iz Kranja v Mehanizme
itd. in takšne zapore imajo velik vpliv tako na
življenja ljudi kot tudi na okolje."

V času intenzivnih del na različnih odsekih državnih in lokalnih cest ter obnove železnice
se v Lipniški dolini neprestano srečujejo z zaporami, obvozi in zastoji, ki jim zelo otežujejo
vsakodnevno življenje. / Foto: Tina Dokl
mega projekt obnove železniške proge z izgradnjo podvozov in na koncu še obnova
ceste Podnart–Lipnica. Vse
skupaj v kombinaciji s
popolno zaporo na cesti
Podbrezje–Tržič, zaporami
na podvozu v Lescah in
zaporo sedaj tudi na odseku
Podbrezje–Bistrica ..." našteva in se strinja, da je
popolnoma neživljenjsko,

Mnenja občinskih svetnikov

Opravičilo
občanom
Radovljice
Na zadnji seji Občinskega sveta je bila obravnavana tudi
točka, vezana na rebalans proračuna, kjer je bil občinski svet
pri Načrtu razvojnih programov za 2021–2024 postavljen
pred dejstvo – bazen se v večji
meri, kar 89 odstotkov investicije, gradi z lastnimi sredstvi.
Financiranje projekta Kopališče
Radovljica – 1. faza se je tako
povečalo za 444.529 evrov in trenutno znaša 4.252.308 evrov za
obdobje med 1. 1. 2021 in 31. 12.
2023, kar bi sicer še lahko bilo
sprejemljivo, če se ne bi ob tem
bistveno spremenilo tudi razmerje med viri financiranja. V
letu 2021 naj bi s strani države
prejeli 500.000 evrov, kot izhaja
iz spodaj omenjenega razpisa,
kar predstavlja 11 odstotkov
investicije. V letih 2022 in 2023
pa naj bi investicijo krili izključno z lastnimi sredstvi, in to v
skupni višini 3.752.308 evrov –
89 odstotkov investicije.
Ko smo decembra potrjevali proračun, je bilo na tej postavki
rezerviranih 1.510.354 evrov last-

se, da vsaka omejitev pretočnosti pri voznikih povzroča
slabo voljo, obenem pa sta
dodatni hrup in prah, ki ga
delo oziroma dostava materiala povzročata za lokalno
prebivalstvo, moteča. Vendar pa je za zagotavljanje
boljše pretočnosti in prometne varnosti treba cestno

nih sredstev, hkrati je tudi dokumentirana obljuba župana, da
se rekonstrukcija ne bo začela, če
ne bo zagotovljenih vsaj 55
odstotkov nepovratnih sredstev.
Štiri seje kasneje so obljube in
zaveze župana žal pozabljene. Kljub jasno izraženim dejstvom v razpravi, da je rekonstrukcija bazena v pretežni
meri le z lastnimi sredstvi,
milo rečeno, zgrešena, je trinajst občinskih svetnikov vseeno podprlo načrte župana,
deset svetnikov je bilo proti.
Ob pregledu razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, na katerega se je občina, glede na ujemanje zneskov
finančnih sredstev, prijavila, je
bilo ugotovljeno, da mora občina v slabih štirih mesecih zaključiti vse postopke glede javnega
naročila, saj morajo biti sredstva iz razpisa porabljena do 1.
11. 2021. V primeru zamude bo
treba državna sredstva vračati.
Na sejah večkrat slišimo, da so
finančna sredstva omejena, ko
gre za pločnike, zagotavljanje
varnih šolskih poti, nujno potrebno posodobitev prometne
infrastrukture, zagotavljanje
kanalizacije, ki je še vedno
nima kar nekaj gospodinjstev,
izgradnjo prepotrebnih čistilnih

da imajo ljudje z obeh strani
doline hkrati omejen dostop
do delovnega mesta oziroma do doma.
"Občutek imam, da se na
Direkciji za infrastrukturo
premalo zavedajo, kakšen
vpliv imajo na življenje ljudi. Pri nas so vsi kraji med
seboj povezani. Krajani se iz
naše doline na delo vozijo v
Ljubljano, iz Kranja v Meha-

nizme itd. in takšne zapore
imajo velik vpliv tako na življenja ljudi kot tudi na okolje," pravi Šter.
Pri tem poudarja, da so
seveda veseli, da se ceste
obnavljajo. "A se vedno
sprašujemo, ali se ne da
tega izvesti drugače, hitreje.
Prepogosto nam manjka
komunikacija na tem področju. Dela Direkcije RS za

naprav, zamenjavo dotrajanih
vodovodnih cevi itd. Tudi v
rebalansu se ogromno projektov
pomika v mandat po letu 2023.
A slabe štiri milijone evrov
lastnih sredstev za rekonstrukcijo bazena pa imamo.
Že trenutna ureditev na bazenu ni prijazna našim občanom, saj je bazen vsakodnevno
pred 10. in po 18. uri namenjen
izključno treningom. Občina
kot lastnik kopališča po eni
strani ne zagotavlja občanom
niti možnosti varne osvežitve
oziroma polne uporabe bazena, saj se tudi med odpiralnim
časom v bazenu večkrat nahajajo proge za trening, ker se del
bazena odda.
Nikakor ne morem zagovarjati, da je rekonstrukcija bazena
s tako visokimi lastnimi sredstvi nujna in potrebna pred projekti prometne in komunalne
infrastrukture. Zato se iskreno
opravičujem vsem občanom,
ker zgoraj predstavljena dejstva
niso zadostovala za večje število občinskih svetnikov, ki bi
tudi podvomili o nujnosti
rekonstrukcije bazena v letih
2021–2023, in vas prosim za
razumevanje, saj nismo vsi
svetniki enaki.
Vojka Jesenko,
občinska svetnica,
LO LMŠ Radovljica

Dodelitev
zemljišč odpira
nove izzive
Komaj leto dni mineva od
neupravičene postavitve zapore na Gradnikovi cesti, pa prihaja v naselju Isospan že do
novega izziva, tokrat zaradi
nepravdnega postopka o določitvi pripadajočih zemljišč k
stanovanjskim blokom, ki ga
je občina pred tremi leti sprožila na sodišču v Radovljici
(sklicujoč se na Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na
določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
– ZVEtL).
Skladno z ZVEtL-om ima
občina možnost, da lastninsko pravico na zemljiščih, ki
se po tem zakonu lahko opredelijo kot pripadajoča oz.
funkcionalna zemljišča, npr.
zelenice in parkirišča poleg
stanovanjskih blokov, prepiše
na lastnike stanovanj v teh
blokih – etažne lastnike.
ZVEtL torej omogoča, da etažni lastniki postanejo tudi
lastniki zemljišč, ki so že od
same izgradnje naselja opredeljena kot njegov sestavni del
in jih etažni lastniki v praksi
redno uporabljajo.

Na Občini Radovljica ob
tem poudarjajo, da so odseki
državnih cest, ki jih obnavlja
Direkcija RS za infrastrukturo, res dotrajani in potrebni obnove, da pa razumejo,
da zapore povzročajo vsakodnevne težave prebivalcem.
Na Direkciji sicer pravijo, da
vse zapore državnih cest
usklajujejo z občinami, ki
morajo za posamezne zapore oziroma obvoze izdati
soglasje. "Tudi v primeru
navedb vaše bralke so bile
vse zapore med seboj usklajene. V času vzpostavljenih
zapor so vedno na voljo
ustrezni obvozi. Zavedamo

omrežje obnavljati in nadgrajevati," poudarjajo na
direkciji.
Na občini pa ob tem pojasnjujejo, da občina ne sodeluje pri načrtovanju obnove
državnih cest, temveč je praviloma le obveščena o izdanih dovoljenjih za zapore in
te informacije, če jih pridobi, tudi objavi na svoji spletni strani. "Če za posamezne
zapore državnih cest, ki vplivajo na prometno pretočnost občinskih cest, izvemo
predhodno, pa se z državo o
tem poskušamo uskladiti,"
so še pojasnili na občinski
upravi.

Na prvi pogled je omenjeno za
etažne lastnike zelo privlačno,
saj naj bi v teoriji dobili brezplačno pripadajoča zemljišča,
v praksi pa temu ni tako. Ko je
občina sprožila nepravdni
postopek, so se začeli kopičiti
tudi stroški (npr. za odvetnika, izvedenca urbanistične
stroke, krajinskega arhitekta,
režijski stroški itd.), do sedaj
jih je po oceni občine že več kot
8.000 evrov. Na koncu bodo
precejšnji del teh stroškov krili
tudi etažni lastniki. Po prenosu lastninske pravice na etažne lastnike pa bodo prešli
nanje še stroški rednega vzdrževanja teh zemljišč (košnja
zelenic, obrezovanje dreves,
pluženje parkirišč itd.), ki jih
je do sedaj kot lastnica zemljišč krila občina. Teh stroškov
je po oceni občine približno
10.000 evrov na leto, temu pa
je treba dodati še davek na
nepremičnine.
Omenjeni stroški bi bili za
etažne lastnike načeloma sprejemljivi, če bi z dodelitvijo pripadajočih zemljišč dejansko
tudi kaj pridobili. Toda občina
skupaj z njimi žal ni izoblikovala primernega prostorskega
načrta za naselje (OPPN-ja)
oz. ni poskrbela za neki predhodni dogovor z etažnimi lastniki o namenski rabi teh zemljišč, pač pa jim jih preko

ZVEtL-a zgolj želi predati z
namenom, da se sama razbremeni predhodno omenjenih
stroškov. V praksi bo to pomenilo, da bodo etažni lastniki
po novem plačevali še dodatne
stroške, takšno zatečeno stanje
v naselju pa bo verjetno ostalo
še naslednjih 50 let (pomanjkanje parkirnih prostorov,
neurejeno lastništvo nad garažami, dotrajana cestna in
komunalna infrastruktura
itd.), saj sami ne bodo mogli
sprejemati zahtevnih razvojnih odločitev brez ustreznih
soglasij in občinskih aktov
(npr. OPPN-ja).
V ta namen župana in občinsko upravo ponovno pozivam,
da začne skupaj z etažnimi
lastniki v naselju Isospan in
upravnikom voditi konstruktivni dialog ter pomaga pri
izoblikovanju jasnega načrta,
kako čim bolje izkoristiti ta
pripadajoča zemljišča po predaji. S podobnimi problemi se
bodo srečevali tudi prebivalci
ostalih stanovanjskih naselij v
občini, ko bodo imeli opravka
z ZVEtL-om, zato je nujno
potrebno, da se občina aktivno
vključi v reševanju te problematike in ne prepušča vsega v
odločanje zgolj sodišču.
Aljoša Škufca,
občinski svetnik SDS
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Kroparski duh še živi

Cesta za Verigo je
po novem slepa ulica
Marjana Ahačič

Prvi konec tedna v juliju so v Kropi praznovali Kovaški šmaren, kjer so strnili kulturne, etnološke,
športne, zabavne in družabne dogodke. Tako kot v preteklosti je tudi letošnje, že 26. praznovanje
zaznamovalo dogajanje, povezano z razvojem železarske obrti in industrije v Kropi.

S Kovaškim šmarnom Kroparji ohranjajo spomin na
preteklost, ko so bili njihovi
predniki deležni težaškega
življenja in delovnika ter
mizernega zaslužka, s katerim se je težko preživelo. Ti
so upanje, da bo nekoč bolje, dobili leta 1705, ko je
sedem dečkov našlo podobico Marije milostljivega srca
in ji postavilo oltarček. Na
tem mestu so pozneje zgradili cerkev Matere božje, ki
ji Kroparji rečejo Kapelca.
Dan njene posvetitve, 2.
julij, je postal praznik kroparskih delavcev.

Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Metka Kavčič, predsednica
Turističnega društva Kropa
»Dokler bodo otroci Vrtca
Kropa vsako leto obiskovali
Kovaški muzej in risali z

ogljem ter se zavedali, da je
oglje tu doma, dokler bodo
učenci Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica naš kraj
obiskali ob tehničnem in
kulturnem dnevu ter s
pozornostjo prisluhnili kroparskim zgodbam in dokler
bo Kovaški šmaren beležil
obisk, kakršen je letos, sem
prepričana, da bo kroparski
duh živel in se za njegov
obstoj ni bati,« je poudarila
Metka Kavčič, predsednica
Turističnega društva Kropa,
ki je v sodelovanju z lokalnimi društvi organiziralo
Kovaški šmaren.
Na praznične dni so jamarji
na Jelovici nabrali železovo

Pred tovarno UKO je mojster umetniškega kovanja Milan Šinkovec predstavil umetniško
kovanje. / Foto: Primož Pičulin

rudo, oglar je skuhal oglje,
rudo so pretalili v kovno
železo in iz njega v vigenjcu
skovali žebelj. Umetnostni
kovač je skoval umetniški
kip, v tovarni pa so izdelali
matico ali vijak. Za še pristnejše doživetje so predstavili
staro fužinarsko hišo Fovšaritnico, kjer si je moč ogledati, kako se je včasih živelo
v Kropi, Kovaški muzej,
Mežnarijo in tovarno UKO.
Domačin Joža Eržen, ki je v
vigenjcu prikazoval izdelovanje žebljev, je pojasnil, da so
v Kropi nekoč izdelovali 127
različnih vrst žebljev, ki so
bili razširjeni vse do Benetk.
Le nekaj metrov stran od
vigenjca pa je Peter Urbanija, mentor geološkega krožka Bobovec na OŠ Staneta
Žagarja Lipnica, predstavil
redukcijo železove rude v
redukcijski peči. Kot zanimivost je povedal, da se pri postopku uporabljata oglje in
ruda, kot končni produkt pa
nastane kepa kovnega železa
ter tekoča žlindra.
Kropo je ob tej priložnosti
obiskala tudi Anica Zupan iz
Dupelj, ki nam je zaupala, da
zgodovino Krope kot zibelke
kovaštva in njene zgodbe
pozna le bežno, a se ji zdi
izredno zanimiva, kraj pa
nedvomno vreden ogleda.

Praznično v Lescah

Na cesti za Verigo v Lescah
je od ponedeljka naprej urejen režim slepe ulice, z izhodom, ki je na krožišču urejen le za pešce in kolesarje.
Pred krožiščem je tako onemogočeno prehajanje
motornih vozil v smeri Šobčeve ceste, Boštjanove ulice
ter Doline. Dostop vozil je
mogoč s severne strani, po
Alpski cesti in Finžgarjevi
ulici, so sporočili z radovljiške občinske uprave.
Cesta, ki je zaradi neurejenih lastniških razmerij že
več kot desetletje v zelo slabem stanju, se je v preteklih

mesecih zaradi popolne
zapore državne ceste ob
rekonstrukciji železniške
proge in podvoza pod njo
uporabljala kot obvoz za Lipniško dolino. Kot pojasnjujejo na občinski upravi, je
cilj spremenjene prometne
ureditve predvsem odprava
tranzitnega prometa z
namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v
prometu, še zlasti pešcev in
kolesarjev, pa tudi preprečitev pospešenega slabšanja
stanja ceste, ki je občina po
odločitvi sodišča ne sme
vzdrževati, dokler sodni postopki v zvezi z lastništvi niso
zaključeni.

Pred krožiščem je onemogočeno prehajanje motornih vozil
v smeri Šobčeve ceste, Boštjanove ulice ter Doline. Dostop
vozil je mogoč s severne strani. / Foto: Gorazd Kavčič

Grad Kamen v soju kresne noči
Tudi letošnja kresna noč je na grad Kamen privabila številne
obiskovalce. Obiskovalci so lahko občudovali srednjeveško
orožje, se čudili mučilnim napravam t, se pomerili v različnih igrah, za najmlajše pa so pripravili lutkovno predstavo.
Z lokostrelcem Robertom Levstekom so se lahko preizkusili
tudi v streljanju z lokom v tarčo. V programu so sodelovali
še Pihalni orkester Lesce, ansambel Aufbiks in Čupakabra.

Krajevna skupnost Lesce je sredi julija pripravila jubilejno, že dvajseto zaznamovanje praznika
krajevne skupnosti. Na osrednji slovesnosti so podelili priznanja za letošnje in lansko leto. Prejeli so
jih: Zlatica Demšar, Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce in Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce.
Marjana Ahačič
Po letu premora je Krajevna
skupnost Lesce ponovno
priredila praznovanje krajevnega praznika, ki ga v Lescah praznujejo 14. julija, in
sicer v spomin na začetke
urejanja Kampa Šobec. V
okviru praznika se s svojimi
aktivnostmi ves mesec predstavljajo različna društva,
osrednji dogodek pa je bila
proslava s podelitvijo priznanj krajevne skupnosti, ki
so jo pripravili v petek, 9.
julija.
Ker lani proslave ni bilo, so
ob tej priložnosti podelili
priznanja krajevne skupnosti za letošnje in lansko leto,
prejeli pa so jih: Zlatica
Demšar, Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce, ki je
lani praznovalo stoletnico
delovanja, in Osnovna šola
Frana Saleškega Finžgarja
Lesce, ki poleg osnovnega
izobraževanja otrok vseskozi sodeluje s krajem, skrbi
za urejenost okolice in otrokom ponuja varno okolje za

igro in šport tudi izven šolske dejavnosti, svojo avlo pa
daje na voljo za izvajanje
kulturne dejavnosti v kraju.
Zlatica Demšar je med drugim že drugi mandat članica
Sveta KS Lesce, več kot
desetletje aktivno sodeluje v
odboru Rdečega križa, je
dolgoletna članica hortikulturnega društva Lesce. Sode-

luje v projektih Tisoč gibov,
Pešbus in različnih projektih Ljudske univerze Radovljica. Je tudi ena od prostovoljnih voznikov v projektu
Prostofer.
Kot je v svojem nagovoru
poudarila predsednica Sveta
KS Lesce Tatjana Justin, je
letošnje leto za kraj še posebno slovesno, saj zaznamu-

Prejemniki priznanj ravnateljica Emilija Kavčič v imenu OŠ
F. S. Finžgarja, predstavnik PGD Hlebce Jože Zima in
Zlatica Demšar s predsednico Sveta Krajevne skupnosti
Lesce Tatjano Justin / Foto: Gorazd Kavčič

jejo devetstoto obletnico
prve omembe Lesc v pisnih
virih. Ob jubileju so tako
izdali tudi monografijo z
naslovom Krajevna skupnost Lesce v prostoru in
času, katere avtor je domačin dr. Matjaž Geršič. "S
ponosom lahko rečemo, da
živimo v prelepem okolju
Lesc, Hlebc, Hraš in Studenčic, vasi, ki so polne zgodovine in kulture, vasi, na
katere smo in bodimo ponosni," je v nagovoru poudarila Tatjana Justin.
"Lesce z okolico se spreminjajo, veliko je novih stavb,
gospodarstvo se je posodobilo, prebivalstvo je naraslo,
nekaj pa je ostalo nespremenjeno: marljivost in srčnost
domačinov. Največja vrednota naše krajevne skupnosti ostajajo ljudje. Skozi
bogato zgodovino smo zgradili močno zavedanje o nas
samih, naših prepričanjih in
s tem oblikovali svoje vrednote in načela, ki se ne spreminjajo. Smo majhna skupnost velikih ljudi."

Tudi letošnja kresna noč je na grad Kamen privabila
številne obiskovalce od blizu in daleč.

Razpis za sofinanciranje zorenja gnojevke odprt
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je
v rubriki Razpisi in objave objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se dodajajo neposredno v gnojevko, in ne kot dodatek krmi. Uporaba preparata ima pozitiven vpliv na okolje, saj zmanjšuje
emisije smradu. Po prvem odpiranju vlog niso bila porabljena vsa razpisana sredstva, zato razpis ostaja odprt do
porabe sredstev oz. najkasneje do 29. oktobra, so sporočili z občinske uprave.

Podaljšanje zapore Ceste svobode in Na Mlaki
V sklopu nadgradnje železniške proge Ljubljana–Jesenice se
na odseku Podnart–Lesce Bled zaradi izvedbe zaključnih del
na mostu čez železniško progo in sanacije plazenja pod
pešpotjo od gostilne Kunstelj proti železniški postaji podaljšuje popolna zapora ceste, so sporočili z občinske uprave.
Še do 22. avgusta bo tako veljala popolna zapora na Cesti
svobode (od km 0,214 do km 0,330) in na cesti Na Mlaki–
Pogačar (od km 0,000 do km 0,150).
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Obletnica
Obnavljajo vojno
grobišče v Dragi
Marjana Ahačič
Prejšnji teden se je v sodelovanju med Občino Radovljica in državo začela nujno
potrebna obnova vojnega
grobišča v Dragi. Gre za grobišče ob vhodu v dolino, kjer
so nemški policisti leta 1942
ustrelili 179 talcev, ki so jih
pripeljali iz begunjskih
zaporov, in jih 161 tam
pokopali. Grobišče je bilo
kmalu po koncu druge svetovne vojne po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja
urejeno kot spominski park.
Kot so pojasnili na občinski
upravi, so dela ocenjena na
slabih 10.500 evrov, za
obnovo, za katero so pridobljena vsa potrebna soglasja,

pa bo poskrbelo Kamnoseštvo Šajn.
Prenovljeni bodo tako obelisk kot spomeniki z imeni
padlih, trenutno poteka peskanje, med predvidenimi
deli so še prenova vseh napisov, nanašanje ustrezne
zaščite ter betoniranje in
poravnava vseh kubusov.
Obnova bo predvidoma zaključena do 15. septembra.
"Zaradi narave dela vojno
grobišče v teh dneh ne kaže
prave podobe, zato svojce
padlih in druge obiskovalce
vojnega grobišča prosimo za
razumevanje v skupnem
prizadevanju po čimprejšnji
in kakovostno izvedeni
obnovi," še pravijo na občinski upravi.

Obnova grobišča se je začela prejšnji teden, končana pa
naj bi bila do sredine septembra.

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica

Razstava v pritličju v spomin Alenki Bole Vrabec, avtorica
Vida Markovc, 3. nagrada

Vaško jedro Kamne Gorice letos krasi cvetje

Krajevna skupnost Kamna Gorica je kovane ograje na mo
stovih, ki so značilnost kraja, obogatila s cvetličnimi koriti.
Za cvetje skrbijo krajani bližnjih hiš. Cvetoča korita razvese
ljujejo domačine in obiskovalce vasi, mostovi pa so na ta
način še bolj poudarjeni.

Jubilej Turističnega
društva Radovljica
Turistično društvo Radovljica je zaznamovalo 125-letnico delovanja. Junija so pripravili osrednjo
prireditev, še do konca avgusta pa je v Grajskem parku na ogled razstava, ki prikazuje bogato
zgodovino društva.
Marjana Ahačič
Z razstavo v radovljiškem
Grajskem parku in slovesnostjo na trgu pred cerkvijo
so člani Turističnega društva konec junija zaznamovali 125-letnico delovanja.
Društvo so 1. julija 1896 na
pobudo Otta Homanna
ustanovili takratni mestni
veljaki, prepričani, da je
Zgornja Gorenjska primerna za "letoviščarsko dejavnost", imenovalo pa se je
Društvo za polepšavo mesta
Radovljice, nato se je preimenovalo v Društvo za pridobitev tujcev, kasneje pa v
Tujsko-prometno društvo.
Od leta 1946 dalje pa nosi
današnje ime. Poseben razcvet je turizem v Radovljici
doživel po izgradnji kopališča in hotela.

Razcvet po izgradnji
hotela in kopališča
"Naše društvo se je v preteklosti poleg večjih projektov
največ ukvarjalo s posredovanjem nastanitev v sobah
pri zasebnikih. Po odzivih
so se gostje pri nas dobro
počutili ter znova in znova
prihajali na letovanja in tu
kar dolgo ostajali. Društvo je
omogočalo menjavo valut,
organiziralo izlete za goste,
ustanovilo plesni ansambel,
harmonikarski orkester,
organiziralo Kmečko ohcet,
sejme domače obrti, barvite
predstave npr. pustne sprevode, Prangeriade. Poskrbelo je za srednjeveški utrip
mesta za kakšen dan s prireditvami, kot je srečanje mest
na Venerini poti. Nekatere
prireditve so postale tradicionalne," je pojasnil predsednik društva Srečko Pirih.
Med številnimi člani, ki so v
zgodovini društva pustili
poseben pečat, je Pirih posebej omenil tri: Otta Hommana, pobudnika in ustanovitelja, Leopolda Fürsagerja,
prizadevnega promotorja

Slovesnost ob visoki obletnici delovanja Turističnega društva je bila konec junija na trgu
pred cerkvijo v Radovljici.
letoviščarstva na tem prostoru, ter Vinka Boleta, ki je bil
tajnik in motor vsega delovanja v društvu kar 37 let.
Pred dobrim desetletjem je
bil z namenom oblikovanja
profesionalnega pristopa k
turizmu, ki je postal ena
najmočnejših gospodarskih
panog, tudi v Radovljici
ustanovljen zavod za turizem. "Zavod deluje odlično,
veseli pa smo, da so bila
prav turistična društva radovljiške občine dober nastavek za profesionalni pristop
v turizmu, naloga turističnih društev pa je, da skrbimo za delovanje in prireditve lokalnih značilnosti in s
tem tudi pripomoremo k
uspešnosti turizma in gostinstva kot celote," je zaključil Pirih.

Zakaj Radovljica nima
železniške postaje
Na slovesnosti ob obletnici
društva so sodelovali: Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica in KUD
Radovljica, zbor A. T. Linhart Radovljica in Linhartov
oder KUD Radovljica, ki je

Letoviščarke z "živih razglednic", ki so predstavile turizem
v Radovljici skozi več kot stoletno obdobje.

po scenariju in v režiji Roka
Andresa na dramskih razglednicah občinstvo popeljal
skozi podobe radovljiškega
turizma. Na eni od njih je
bila predstavljena tudi zanimiva zgodba iz obdobja gradnje gorenjske železnice
pred 150 leti. Takole je pisalo v enem od časopisov iz
tistega časa:
"Ko sem kot gimnazijec v
času pokojnega avstrijskega
cesarstva v počitnicah spremljal očeta, ki je kot deželni
inženir vodil gradnjo večjih
vodovodov na Gorenjskem,
so pripovedovali pri tem
zaposleni inženirji in upravni uradniki mično zgodbico,
zakaj mesto Radovljica nima
železniške postaje. Takrat je
imela namreč samo postajališče brez stranskega tira.
Prvotni projekt pa je bil napravljen tako, da je pritekla
železnica že pred Radovljico
na ravnino, V Predtrgu pa je
bila projektirana večja železniška postaja takega obsega,
kot je sedaj v Lescah.
Takratni radovljiški purgerji
na čelu z gospodom županom in z gospodom deka-

nom pa so na številnih
sejah, opravljenih deloma
na občini, največ pa v gostilni, po resnem in dolgotrajnem premisleku prišli do
spoznanja, da železniške
postaje v Radovljici ni treba.
Kajti, so dejali, če bo tukaj
postaja, se bo tam naselila
kmalu tudi kakšna fabrika, z
njo pa bo prišel socializem,
pa bo v nevarnosti vera,
morala deklet in tudi poročenih žena.
Takratni pristojni avstrijski
minister je bil nek češki
inženir, ki je bil Slovencem
naklonjen. Prigovarjal je,
naj se ne branijo postaje, ki
bo prinesla pretežni večini
prebivalstva velike gospodarske koristi. Purgerji pa
so neomajno vztrajali pri
svojem sklepu za zaščito
vere in ženske morale. Njegova ekscelenca je končno
pristal in odgovoril: »Prav!
Če postaje nikakor nočete,
vam je ne smemo vsiliti.
Samo to vam še povem, da
boste ta sklep obžalovali.
Ampak postaje ne boste
dobili niti takrat, ko jo boste
želeli.«"

Na desetih panojih so poudarjeni ključni dogodki v zgodovini
društva. Razstavo, ki bo v Grajskem parku na ogled do
konca avgusta, je oblikoval krajinski arhitekt Luka Vidic.

Padalci uspešni
na domačem terenu

Uvodno tekmo na Grobniku je ekipa Aeroservice Lesce Bled nadgradila na domačem letališču.

Matjaž Klemenc

V Radovljici imamo ta privilegij, da imamo lep pogled
proti najvišji gori Slovenije
in na drugi strani proti najvišji gori Karavank, Stolu.
Od spomladi do jeseni se
večkrat zgodi, da v tej smeri
zagledamo tudi padalce. Za
nas, ki živimo v tem lepem
koncu Gorenjske, so nekaj
samoumevnega, za tiste, ki
jih vidijo poredko, atrakcija.
Letošnje razmere so malo
boljše kot lani, ko je precej
tekmovanj odpadlo, tako so
padalci svetovni pokal tradicionalno začeli na Grobniku
pri Reki, kjer je ekipa Aeroservice Lesce Bled sezono
odprla s stopničkami v ženski konkurenci, prispevala
jih je Maja Sajovic. Roman
Karun je bil šesti, sicer pa so
bili Leščani, ki so nastopili v
postavi Roman Karun, Uroš
Grilc, Matej Bečan, Igor
Primc in Maja Sajovic, ekipno sedmi.
Konec junija so nato dobro
izkoristili domače letališče v
Lescah in s pomlajeno ekipo
prikazali dobre skoke na cilj
ter prišli do dvojih stopničk.
Organizacija tekmovanja je
bila zaradi ukrepov za prep-

Junija se je na padalskem tekmovanju svetovne serije v
skokih na cilj v Lescah pomerilo kar šestintrideset ekip.

rečevanje širjenja epidemije
izjemno zahtevna, s tem da
je tridnevno tekmovanje
potekalo brez prisotnosti
gledalcev, je povedal alfa in
omega leškega padalstva
Drago Bunčič.
Prvi dan so zaradi močnega
južnega vetra pod streho

spravili le serijo in pol. V
soboto jim je šlo vreme bolj
na roko, saj so bili blizu, da
zaključijo šesto serijo, v
nedeljo pa jim je uspelo
opraviti vseh predvidenih
osem serij. Med 22 dekleti
je še enkrat zmagala Maja
Sajevic. Do zmage je prišla s

"Naša prednost je bila zagotovo ta, da smo na
svojem letališču pred tekmo opravili nekaj
treningov, težke vremenske razmere pa nas niso
presenetile. S prvim mestom Maje Sajovic in
prvim mestom ekipe smo več kot zadovoljni."

štirimi kazenskimi centimetri. V moški konkurenci je
nastopilo 158 padalcev. Od
leških padalcev najdemo
med prvo deseterico Mateja
Bečana, ki si je delil sedmo
do deveto mesto.
Tudi ekipna zmaga je ostala
doma. Ekipi v postavi
Roman Karun –9 cm, Uroš
Grilc –9 cm, Senad Salkič
–13 cm, Matej Bečan –7 cm,
Maja Sajovic –3 cm je za
zmago v konkurenci 36 ekip
zadostovalo 42 kazenskih
centimetrov.
Domačo tekmo je ocenil
Drago Bunčič. »Ekipe, ki so
bile kandidatke za vrh, niso
prišle v visoki formi. Tu
predvsem mislim ekipe iz
Francije, Nemčije, Švice,
Italije. Naša prednost je bila
zagotovo ta, da smo na svojem letališču pred tekmo
opravili nekaj treningov, težke vremenske razmere pa
nas niso presenetile. S
prvim mestom Maje Sajovic
in prvim mestom ekipe smo
več kot zadovoljni. Avgusta
bo v Rusiji svetovno prvenstvo, na katerem bomo nastopili s pomlajeno ekipo. Mladi gredo nabirat izkušnje, a
ne bomo se predali kar
tako.«

Prstomet
Turnir dvojic ob prazniku krajevne skupnosti

V okviru praznika Krajevne skupnosti Lesce se je na Šobcu
odigral turnir dvojic v prstometu. Prijavljenih je bilo štirinajst igralcev, naključno izžrebanih v sedem parov. Pari
so bili razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini so se med
seboj pomerile tri ekipe, v drugi pa preostale štiri ekipe. Iz
prve skupine sta se v izločilne boje uvrstili dvojici Jože
Klobučar in Franci Faganel ter Stane Repovž in Jože
Humerca. Iz druge skupine sta bila polfinalista Jože Varl
in Janko Mencinger ter Milan Pogačnik in Drago Zupan. V
prvem polfinalu sta bila Klobučar in Faganel boljša od
dvojice Pogačnik in Zupan. Drugi polfinale sta dobila
Repovž in Humerca, ki sta premagala dvojico Varl in Mencinger. Zadnja dva sta izgubila tekmo za bron, ki je pripadla paru Pogačnik in Zupan. Finale je ponudil zanimivo in
negotovo tekmo do konca. Zlato medaljo sta si z zmago s
13 : 12 priigrala Repovž in Humerca. Srebro sta osvojila
Klobučar in Faganel.

Športno plezanje
Vita Lukan vsako tekmo boljša

Vita Lukan, Luka Potočar in Domen Škofic so nastopili na
štirih tekmah za svetovni pokal. Merili so se v težavnosti.
Pobliže poglejmo, kako so se odrezali. Innsbruck (Avstrija): 7. Luka Potočar, 17. Domen Škofic, 6. Vita Lukan; Villars (Švica): 15. Domen Škofic, 5. Vita Lukan; Chamonix
(Francija): 7. Luka Potočar, 25. Domen Škofic, 4. Vita
Lukan; Briancon (Francija): 8. Luka Potočar, 10. Domen
Škofic, 3. Vita Lukan. Gorazd Jurekovič in Eva Puhar sta se
merila na evropskem pokalu. Gorazd Jurekovič je zmagal v
kategoriji youth B. V kategoriji youth A med dekleti je bila
Eva Puhar šesta.

Hokej
Bine Mašič odhaja na Finsko

V prestopnem roku je bilo večkrat omenjeno ime Bineta
Mašiča (intervju z njim je bil objavljen v majski številki),
18-letnika iz Hlebc, člana HDD SIJ Acroni Jesenice. Odlični
branilec je v finalu državnega prvenstva na odločilni tekmi
z Olimpijo dosegel zmagoviti gol, ki je Jeseničanom prinesel naslov državnega prvaka. Za Mašiča se je močno zanimala Olimpija, a se za odhod v Ljubljano ni odločil. V
naslednji sezoni bo igral na Finskem, in sicer pri Vassi za
selekcijo U20.

1. člen

2. člen
(1) Ustanovitelj javnega zavoda Vrtec Radovljica je Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, Radovljica.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti do javnega zavoda izvršujeta
občinski svet in župan. Občinski svet sprejema akt o ustanovitvi oz. njegove spremembe, imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda, daje
mnenje lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja vrtca, daje vrtcu
soglasje k številu in vrsti oddelkov vrtca ter sistemizaciji delovnih mest,
določa cene programov vrtca in morebitne ugodnosti staršev pri plačilih
programov vrtca ter odloča o zadevah, za katere zakonodaja določa, da
jih izvršuje občinski svet. Ostale ustanoviteljske pravice in obveznosti do
javnega zavoda izvršuje župan.

II. STATUSNE DOLOČBE

(1) Vrtec Radovljica je javni zavod, ki se je konstituiral 1. 1. 1971 na podlagi odločbe Skupščine Občine Radovljica, štev. 022-6/70, z dne 3. 11.
1970 in je z matično številko 5056047000 vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 10014500.
(2) Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega zavoda Vrtec Radovljica
(v nadaljevanju: vrtec) in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 113/09,
121/09, 175/13, 243/18 in 254/19). Vrtec v skladu s tem odlokom
nadaljuje svoje delo.
(3) S tem odlokom ustanovitelj ureja status vrtca, razmerja med ustanoviteljem in vrtcem ter temeljna vprašanja glede organiziranja, dejavnosti in
načina financiranja vrtca.
(4) Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje vrtca in niso opredeljena s
tem odlokom, se uporablja zakon in na njegovi podlagi sprejeti predpisi
neposredno.

I. UVODNE DOLOČBE

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec Radovljica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), 1. odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - UPB5 in spremembe), Zakona o
vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 - UPB in spremembe) in 17. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 19. redni seji dne 23. 6. 2021 sprejel

1.

1. ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Radovljica
2. SKLEP o določitvi cen programov Vrtca Radovljica
3. SKLEP o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev
4. SKLEP o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica
5. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 –
Dvorska vas Opekarna
6. SKLEP o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poljska pot
v Lescah
7. SKLEP o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
mešanih površin LA 04 - Lancovo

VSEBINA

www.radovljica.si

6. člen

Dejavnosti, ki jih vrtec opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
85.100 Predšolska vzgoja
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

8. člen

Vrtec lahko, poleg javne službe, opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njegov obstoj v zvezi z opravljanjem osnovnih dejavnosti, vendar
tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti javne službe
in da se ne omejuje osnovnega namena objektov in naprav, s katerimi se
zagotavlja dejavnost javne službe. Gospodarske dejavnosti se financirajo
izključno iz nejavnih virov.

7. člen

(1) Vrtec je ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe, ki obsega
javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program za predšolske otroke, ki je
sprejet na način in po postopku, določenem z veljavnimi predpisi.
(2) Vrtec izvaja dejavnost programov za predšolske otroke do vstopa v
osnovno šolo.
(3) Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev
za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v
manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih
dejavnosti.

III. DEJAVNOSTI VRTCA

(1) Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu pečata
sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sredini
kroga je izpisano: VRTEC RADOVLJICA. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije, pod njim pa izpisan sedež vrtca.
(2) Vrtec uporablja tudi pečat s premerom 20 mm z enako vsebino, kot jo
ima pečat iz prvega odstavka tega člena.
(3) Vrtec ima tudi pečate podolgovate oblike za interno poslovanje z enakim besedilom, vendar brez grba Republike Slovenije.
(4) Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja ipd. določi
ravnatelj vrtca.

5. člen

(1) Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v
poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
(2) Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.

4. člen

(1) Ime zavoda: Vrtec Radovljica
(2) Sedež zavoda: Radovljica
(3) Poslovni naslov: Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica
(4) V sestavo Vrtca Radovljica sodijo:
- Enota Radovljica, Kopališka cesta 12, 4240 Radovljica,
- Enota Lesce, Alpska cesta 58 a, 4248 Lesce,
- Enota Begunje, Begunje na Gorenjskem 25, 4275 Begunje
na Gorenjskem,
- Enota Brezje, Brezje 80 c, 4243 Brezje,
- Enota Kamna Gorica, Kamna Gorica 61, 4246 Kamna Gorica,
- Enota Kropa, Kropa 98 a, 4245 Kropa,
- Enota Posavec, Posavec 86, 4244 Podnart in
- Enota Čebelica, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica.
(5) Vrtec lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v
novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.

3. člen

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 283, 23. julija 2021

deželne novice

strokovni organi,
svet staršev.

12. člen

14. člen

št. 283, 23. julija 2021

Svet vrtca ima naslednje pristojnosti:
- imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca in vršilca dolžnosti ravnatelja
vrtca,
- sprejema program razvoja vrtca ter spremlja njegovo uresničevanje,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in ustanovitelj,
- sprejema pravila vrtca in druge splošne akte vrtca, razen aktov, ki jih v
skladu z zakonodajo ali tem odlokom sprejema ravnatelj,
- sprejema cenike storitev prodaje blaga in storitev na trgu,
- sprejema finančni načrt in letno poročilo vrtca,
- obravnava in daje predhodno mnenje k predlogu ravnatelja o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oz. načinu pokrivanja presežka
odhodkov nad prihodki vrtca,
predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
-

(1) Mandat članov sveta vrtca traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta vrtca. Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta vrtca kot celote. Člani sveta vrtca so lahko
zaporedoma imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat.
(2) Mandat predstavnikov delavcev je povezan z delovnim razmerjem v
vrtcu, mandat staršev pa z vključenostjo otroka v vrtec.
(3) Svet vrtca se lahko konstituira, ko je imenovana oz. izvoljena večina
predstavnikov. Prvo, konstitutivno, sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče
ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oz. imenovanju članov, vendar ne pred pretekom mandata dotedanjega sveta vrtca. Na prvi seji člani
izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika, do izvolitve predsednika
sveta vrtca sejo vodi ravnatelj.
(4) Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi
odsotnosti pa namestnik predsednika sveta vrtca.
(5) Svet vrtca sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta
in sprejema odločitve z večino glasov vseh članov, če zakon ne določa
drugače. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne
odloči za tajno glasovanje. Svet vrtca sprejme poslovnik o načinu svojega
dela.

13. člen

(1) Svet vrtca je organ upravljanja vrtca.
(2) Svet vrtca sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev
vrtca in predstavniki staršev.
(3) Svet vrtca sestavlja 11 članov in je sestavljen iz:
- 3 predstavnikov ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev vrtca in
- 3 predstavnikov staršev.
(4) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Radovljica
skladno s svojimi pravili.
(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:
- iz enote Radovljica in Čebelica 1 predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Lesce 1 predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enot Begunje in Brezje 1 predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enot Kropa, Kamna Gorica in Posavec 1 predstavnik strokovnih
delavcev in
- izmed ostalih strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev 1 predstavnik.
(6) Predstavnike staršev izvoli svet staršev po postopku, določenem s tem
odlokom, in tako da so enakomerno zastopane vse enote vrtca, in sicer:
- iz enot Radovljica in Čebelica 1 predstavnik,
- iz enot Lesce in Begunje 1 predstavnik,
- iz enot Brezje, Kropa, Kamna Gorica in Posavec 1 predstavnik.

1. Svet vrtca

-

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi
in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in
rekviziti za igre in zabavo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Okrepčevalnice in podobni obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Izdaja knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
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47.621
47.622
47.630
47.650
47.890
56.102
56.210
56.290
58.110
58.140
58.190
59.200
68.200
82.190
82.300
85.600
90.010
93.110
93.190
93.299

9. člen

IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA VRTCA
(1) Vrtec je organiziran kot samostojni vrtec. Vrtec s svojo dejavnostjo
zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu otrok na območju občine Radovljica.
(2) Za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah se v
okviru vrtca organizirajo enote, ki so navedene v 4. odstavku 3. člena
tega odloka.
(3) Vrtec ima organizirane naslednje organizacijske enote:
- Vzgojno-izobraževalni sektor, v katerem se organizira in izvaja naloge,
povezane z osnovno dejavnostjo vrtca, vzgojno-varstveno dejavnostjo
v oddelkih vrtca.
- Skupne službe, v katerih se organizira in izvaja vse ostale naloge v
vrtcu. V okviru skupnih služb so za posamezna področja dela organizirane nižje organizacijske enote računovodska služba, zdravstveno-higienska služba in prehranska služba z dislociranimi kuhinjami v
enotah vrtca.
10. člen

11. člen

(1) Vrtec vodi ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ javnega
vrtca. Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje vrtca ter vodi in koordinira delo med enotami vrtca in ostalimi organizacijskimi enotami.
(2) Vrtec ima v skladu z normativi pomočnika oz. pomočnike ravnatelja,
katere imenuje ravnatelj. Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog, opravlja naloge, za katere ga
pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(3) Enoto vrtca vodi vodja enote. Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan
vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj
pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih
nalog. Vodja enote vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
(4) Za vodenje organizacijskih enot v okviru skupnih služb lahko ravnatelj
imenuje vodjo, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem
ali izvajanjem dela v posamezni službi.
(5) Vodje enot vrtca in ostalih organizacijskih enot so za svoje delo odgovorni ravnatelju oz. pomočniku ravnatelja, če mu ravnatelj v tem delu podeli pooblastilo.
(6) Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje vrtca v posameznih
zadevah, nadomeščanje in podpisovanje posameznih listin pooblasti delavce vrtca.
(7) Delavci so za svoje delo odgovorni vodji enote vrtca oz. organizacijske
enote, v katero so razporejeni, in ravnatelju vrtca oz. pomočniku ravnatelja, če mu ravnatelj v tem delu podeli pooblastilo.
V. ORGANI VRTCA
Organi vrtca so:
- svet vrtca,
- ravnatelj,
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Številka: 3505-0012/2013
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Številka: 3505-0003/2018
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine
Radovljica.

2.
(objava)

S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje mešanih površin LA 04 - Lancovo (DN UO, št. 238/2018, 9. marca 2018).

1.
(predmet sklepa)

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
mešanih površin LA 04 - Lancovo

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št.
61/2017), 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l.
RS, št. 33/2007 in spremembe) in 31. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

7.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih straneh Občine
Radovljica.

2.
(objava)

S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poljska pot v Lescah (DN UO, št.
179/2013, 6. decembra 2013).

1.
(predmet sklepa)

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poljska pot
v Lescah

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št.
61/2017), 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l.
RS, št. 33/2007 in spremembe) in 31. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana – gp.dgzr@urszr.si
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana – glavna.pisarna@mors.si
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja
zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj – gp.drsv-kr@gov.si
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (letalstvo) – gp.mzi@gov.si
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – gp.mk@gov.si
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, 4000 Kranj – tajnistvo.kr@zvkds.si
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19,
4260 Bled – OEBled@zgs.gov.si
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj –
info@elektro-gorenjska.si
10. Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica –
info@komunala-radovljica.si
11. Telekom Slovenije, d. d., Dostopovna omrežja, Stegne 19,
1000 Ljubljana - sprejemna.pisarna@telekom.si
12. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana –
info@telemach.si
13. Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana –
podpora.strankam@petrol.si
14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Referat za
infrastrukturo) – obcina.radovljica@radovljica.si
15. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 47,
1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge
nosilce urejanja prostora, se njihova mnenja pridobijo v istem postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 sporoči, ali je za OPPN potrebno
izvesti CPVO.

8.
(načrt vključevanja javnosti)

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

9.
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev)

Za pripravo OPPN je potrebno zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in
strokovnih podlag: geodetski načrt, prikaz stanja prostora, elaborat lastništva zemljišč, utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora, utemeljitev skladnosti načrtovanih
posegov s SPRO in PRO, eventuelne variantne rešitve in strokovno rešitev,
elaborat ekonomike, druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje ter druge podatke in strokovne
podlage, če bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

10.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

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

11.
(objava in uveljavitev)

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Radovljica
in se objavi tudi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave.
Številka: 3503-0006/2021
Datum: 12. 7. 2021

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

4.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

2. člen

5.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (v nadaljnjem besedilu OPPN).

1.
(predmet sklepa)

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 –
Dvorska vas Opekarna

Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l.
RS, št. 61/2017) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

Številka: 094-0003/2021
Datum: 24. 6. 2021

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

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

7.
(nosilci urejanja prostora)

Postopek priprave OPPN bo potekal v skladu z določbami 119. člena
ZUreP-2. S tem sklepom so določeni okvirni roki priprave OPPN in posameznih faz:
- sklep o začetku priprave in objava le tega - 15 dni
- posredovanje sklepa ministrstvu za preveritev in identifikacijsko številko - 15 dni
- pridobitev mnenj nosilcev, ki sodelujejo v postopku CPVO, ter odločitve ministrstva glede CPVO – 51 dni
- izdelava osnutka OPPN – 30 dni
- javna objava osnutka, pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora – 30 dni
- dopolnitev osnutka OPPN, javna objava in javna razgrnitev, seja občinskega sveta, seznanitev z morebitnim nasprotjem interesov – 60 dni
- sprejem stališč do pripomb in javna objava stališč, priprava predloga
OPPN – 30 dni
- objava predloga, pridobitev mnenj – 30 dni
- sprejem OPPN na seji občinskega sveta, posredovanje odloka ministrstvu, javna objava, izdelava končnega elaborata – 60 dni.
Okvirni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja
prostora oziroma drugih udeležencev v postopku lahko tudi spremenijo,
saj pripravljavec OPPN na to ne more imeti vpliva. V primeru, da bo v
postopku treba izdelati celovito presojo vplivov na okolje, se postopek
podaljša.

6.
(roki za pripravo OPPN in posameznih faz)

OPPN se vodi po postopku, ki je predpisan v 118. in 119. členu ZUreP-2.

5.
(vrsta postopka)

1. člen

Občinski svet Občine Radovljica podeljuje naziv častni občan Občine
Radovljica Avguštinu Mencingerju za izjemno pomembno delovanje na
področjih ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma in promocije
Radovljice ter njegov prispevek v lokalni skupnosti in širše.

Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, izdelana na podlagi investicijskih namer lastnikov zemljišč ter usmeritev iz strokovnih podlag.

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Območje predvidenega OPPN je opredeljeno v Prostorskem redu občine
Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe)
kot prostorska enota z oznako DV 07, OPPN*, SC (SC – čiste stanovanjske površine). Zemljišče zajema parc. št. oziroma njihove dele: 80/9,
82/5, 82/6, 1020/1, vse k.o. Otok (podatki GURS julij 2021).
Občina je prejela zasebno pobudo za umestitev sedmih gradbenih parcel
s prostostoječimi hišami na obravnavano območje, ki se nahaja na severovzhodnem delu naselja Dvorska vas. Predmet pobude in izdelave je
OPPN le za vzhodni del prostorske enote DV 07 (parc. št. 82/5, 82/6,
1020/1 (del), vse k.o. Otok) v skupni površini cca 1,6 ha. Zemljišče je v
naravi skoraj v celoti poraščeno z gozdom, ki se na zahodni in vzhodni
strani nadaljuje, na severu je manjša jasa, na južni strani se po približno
50 metrih travniških površin (nepozidano stavbno zemljišče) prične obstoječa pozidava Dvorske vasi. Teren je na severovzhodnem delu precej raven, v smeri proti jugu in zahodu pa se spusti za cca 10 m.
Možen je dostop do območja z južne strani po kategorizirani občinski
cesti (JP 848831) ter v nadaljevanju po nekategorizirani občinski cesti po
parc. št. 1020/1, k.o. Otok; s severne strani pa mimo dvorca Drnča po
JP 848773 ter nato po obstoječi gozdni cesti. Skladno z veljavnim PRO
je do območja OPPN predviden dostop z južne strani. V postopku sprememb PRO se predlaga in obravnava opredelitev nove dostopne ceste
na severni strani. Uveljavitev OPPN je pogojena s predhodno opredelitvijo namenske rabe nove dostopne ceste IP v prostorskem načrtu občine.

3.
(območje OPPN in predmet načrtovanja)

SKLEP
o podelitvi naziva častni občan Občine Radovljica

Na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
ter 4. člena Odloka o priznanjih Občine Radovljica (DN UO, št. 3/00 in
99/08) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 19. redni seji dne 23.
6. 2021 sprejel

Datum: 24. 6. 2021
Številka: 007-0011/2021-1

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1. 9. 2021.

3. člen

Dodatna znižanja iz 1. člena tega sklepa veljajo za starše otrok, ki obiskujejo Vrtec Radovljica, druge javne vrtce ter zasebne vrtce, za katere je
Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje. Pri zasebnih vrtcih se za določitev osnove za izračun
dodatnih znižanj iz 1. člena tega sklepa upoštevajo zakonske določbe, ki
določajo osnovo za izračun obveznosti občine za plačilo razlike v ceni
programa za otroka, vključenega v zasebni vrtec, znižano za stroške neporabljenih živil.

2. člen

15. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo
sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov,

18. člen

(1) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi delavci vrtca, razen ravnatelja in
pomočnika ravnatelja.
(2) Kandidati se predlagajo in volijo po volilnih enotah v skladu s 5. odstavkom 12. člena tega odloka. Predloge kandidatov za člane sveta vrtca
lahko vloži najmanj 10 % delavcev z aktivno volilno pravico iz posamezne
volilne enote in reprezentativni sindikat.
(3) Predloge kandidatov za predstavnike delavcev v svetu vrtca je treba
predložiti volilni komisiji pisno v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Predlog je veljaven le s podpisi predlagateljev in s priloženim soglasjem predlaganega kandidata.
(4) Volitve predstavnikov delavcev morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Delavec, ki
ima pravico glasovati, ima 1 glas.
(5) Volilna komisija na glasovnici navede imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da
se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
(6) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev
vrtca z aktivno volilno pravico.
(7) Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje
število glasov po posameznih volilnih enotah v skladu s 5. odstavkom 12.
člena tega odloka. Če sta 2 ali več kandidatov dobili enako število glasov,
je izvoljen tisti delavec, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu. Če niti na ta
način ni mogoče ugotoviti, kateri kandidat je izvoljen, o izvolitvi odloči
žreb.
(8) O poteku volitev na voliščih volilna komisija piše zapisnik in v 5 dneh
po opravljenih volitvah pripravi poročilo o izidu volitev, ki ga javno objavi in
predloži ravnatelju.

17. člen

(1) Postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev vodi volilna komisija, ki jo za dobo 4 let s sklepom imenuje svet vrtca. Volilno komisijo
sestavljajo predsednik in 2 člana ter njihovi namestniki.
(2) Člani volilne komisije in njihovi namestniki so lahko le delavci vrtca, ki
imajo volilno pravico in ne morejo biti hkrati kandidati za predstavnike
delavcev v svetu vrtca.
(3) Članstvo v volilni komisiji je prostovoljno. Pisni pristanek kandidata za
člana volilne komisije je treba pridobiti pred sprejemom sklepa o imenovanju.
(4) Volilna komisija skrbi za pravilnost poteka volitev, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane sveta vrtca v skladu s tem odlokom, skrbi za
urejenost volišča, določa seznam volivcev, sestavlja liste kandidatov,
opravlja in neposredno vodi tehnično delo v zvezi z volitvami in glasovanjem na voliščih, ugotavlja rezultat glasovanja in poda poročilo o poteku
ter izidu volitev.

16. člen

Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca

(1) Postopek imenovanja oz. volitev članov sveta vrtca se začne največ 90
in najmanj 60 dni pred iztekom mandata dotedanjim članom.
(2) O začetku postopka svet vrtca sprejme sklep, s katerim seznani ustanovitelja, delavce in svet staršev ter jih pozove k imenovanju oz. izvolitvi
svojih predstavnikov.
(3) Svet vrtca hkrati sprejme sklep o izvedbi volitev predstavnikov delavcev vrtca, s katerim določi rokovnik, dan volitev, možnost predčasnih volitev, volilna mesta, število članov sveta, ki se volijo, način volitev, da se
zagotovi enakomerna zastopanost delavcev vseh organizacijskih enot
vrtca, ter imenuje volilno komisijo. Volitve se opravijo najmanj 15 dni pred
potekom mandata sveta vrtca. Sklep o izvedbi volitev mora biti javno objavljen v vrtcu.
(4) Če svet vrtca ne sprejme sklepov iz prvega odstavka tega člena najkasneje v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, to stori ravnatelj
vrtca.

-

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo
podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur,
pod št. projekta P 127310 (Šenčur, februar 2021, dopolnitev: junij 2021).
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(1) Predstavnike ustanovitelja lahko razreši občinski svet Občine Radovljica v skladu s svojimi pravili o imenovanjih in razrešitvah.
(2) Delavci vrtca in starši lahko v času mandata razrešijo svoje predstavnike v svetu vrtca iz razlogov, ki se nanašajo na delo ali dejanja v zvezi z
delom predstavnika v svetu vrtca.
(3) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na
podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oz. na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta vrtca, ki ga je kandidiral sindikat.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu vrtca se začne na
podlagi pisne zahteve najmanj 10 % članov sveta staršev vrtca.
(5) Predlog za odpoklic člana sveta vrtca mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog za odpoklic mora biti podan v pisni obliki in podpisan s strani predlagateljev. Predlog za odpoklic
predstavnika delavcev se predloži volilni komisiji, za predstavnika staršev
pa predsedniku sveta staršev, ki preveri formalnost predloga, ne da bi
presojala razloge za odpoklic. V primeru formalno popolnega predloga je
treba izvesti glasovanje v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga, na katerih se opravi glasovanje. Če je predlog za razrešitev prejet
v poletnem času, pa mora razpisati glasovanje najpozneje v roku 30 dni
od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu
sveta vrtca, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred glasovanjem. Član sveta vrtca, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico,
da se opredeli do navedb v predlogu za odpoklic.
(6) Za odpoklic predstavnika delavcev volilna komisija razpiše glasovanje
in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpokli-

21. člen

(1) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil
imenovan oz. izvoljen, če:
- izgubi pravico biti voljen oz. imenovan v svet vrtca,
- umre,
- postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo
od šest mesecev,
- odstopi,
- je odpoklican oz. razrešen,
- predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
- predstavnik staršev nima več vključenega otroka v vrtec,
- je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu.
(2) Članu sveta vrtca preneha mandat z dnem, ko svet vrtca ugotovi, da
so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ko svet vrtca ugotovi, da je članu sveta vrtca prenehal mandat, o tem
takoj obvesti pristojne za imenovanje oz. za izvolitev novega člana sveta
vrtca za preostanek mandatne dobe. Nadomestni član se imenuje oz.
izvoli po istem postopku, kot je bil imenovan oz. izvoljen član sveta vrtca,
kateremu je prenehal mandat.
(4) Če je potekel mandat predstavniku delavcev vrtca, svet vrtca na isti
seji sprejme sklep o nadomestnih volitvah, ki se izvedejo v 30 dneh.
(5) Nadomestne volitve predstavnika delavcev in staršev niso potrebne,
če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata
sveta manj kot 6 mesecev.

20. člen

Prenehanje mandata predstavnikov v svetu vrtca

(1) Predstavnike staršev v svetu vrtca izvoli svet staršev z večino glasov
staršev, navzočih na seji. Volitve so javne, lahko pa tudi tajne, če se svet
staršev na seji tako odloči.
(2) Pravico biti voljen imajo vsi starši, katerih otroci so vključeni v program
vrtca. Kandidate za predstavnike staršev v svetu vrtca lahko predlaga vsak
član sveta staršev. Predlog je veljaven le s priloženim soglasjem predlaganega kandidata.
(3) Svet staršev pri volitvah članov sveta vrtca glasuje posebej o kandidatih iz posameznega sklopa enot, opredeljenega v 6. odstavku 12. člena
tega odloka. Pred glasovanjem se navedejo imena kandidatov po sklopih
enot in abecednem redu priimkov.
(4) O poteku volitev se vodi zapisnik.

19. člen

Volitve predstavnikov staršev v svet vrtca

uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja
sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih
vprašanjih,
opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

št. 283, 23. julija 2021

-

št. 283, 23. julija 2021

2.
(potrditev izhodišč za pripravo)

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljalo dodatna znižanja iz prvega odstavka tega člena le za najstarejšega
otroka.
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31. člen

št. 283, 23. julija 2021

Ustanovitelj ima do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
- ugotavlja skladnost načrtov in programov dela vrtca z načrti in programi Občine Radovljica,
- redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti vrtca za namene in v
obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem odlokom določa njegov
proračun,
- v okviru svojih materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje
in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca,
- spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je vrtcu zagotovila v svojem
proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
odloča o statusnih spremembah,
daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti vrtca,
-

Za obveznosti vrtca subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev,
ki so v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje
vrtca. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti vrtca iz naslova drugih dejavnosti, ki jih vrtec opravlja za druge naročnike in financerje.

30. člen

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN VRTCA

(1) Vrtec je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za
svoj račun, z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in razpolaganjem nepremičnega premoženja. S premičnim premoženjem vrtec lahko razpolaga samo v okviru pooblastil lastnika premoženja.
(2) Vrtec prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi,
s katerimi opravlja svojo dejavnosti.

29. člen

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VRTCA
V PRAVNEM PROMETU

(1) Presežek prihodkov nad odhodki vrtec nameni za izvajanje in razvoj
svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča
ustanovitelj na predlog ravnatelja, po predhodnem mnenju sveta vrtca.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog ravnatelja, po predhodnem mnenju sveta vrtca.

28. člen

(1) Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
- iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
- iz sredstev državnega in evropskega proračuna,
- s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
- iz drugih javnih sredstev,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, iz sofinanciranj projektov
iz domačih in tujih virov in iz drugih virov na način ter pod pogoji, določenimi s predpisi.
(2) Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva za opravljanje dejavnosti javne
službe v skladu z zakonom, tem odlokom, pogodbami in drugimi akti.
Vrtcu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o
financiranju vrtca, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja.
(3) Poslovne knjige in poročila vrtca morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih
sredstev za opravljanje javnega službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prav tako je
vrtec dolžan zagotavljati spremljanje porabe javnih sredstev po posameznih namenih.

27. člen

(1) Ustanovitelj vrtcu zagotavlja sredstva za delovanje ter poslovne prostore in opremo. Vrtec upravlja s stvarnim premoženjem, ki mu ga v upravljanje prenese ustanovitelj.
(2) S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja vrtec skladno z
veljavno zakonodajo na tem področju in aktom, s katerim mu je premoženje v lasti Občine Radovljica dano v upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je vrtec odgovoren ustanovitelju.

26. člen

VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
VRTCA

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

can, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(7) Za odpoklic predstavnika staršev predsednik sveta staršev skliče sejo
sveta staršev. Predstavnik staršev v svetu vrtca je odpoklican, če je za
odpoklic glasovala večina članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
22. člen
(1) Ravnatelj zastopa, predstavlja in vodi poslovanje vrtca ter odgovarja za
zakonitost in strokovnost dela vrtca. Ravnatelj zastopa vrtec navzven neomejeno.
(2) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
- pripravlja program razvoja vrtca,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
- pripravlja predlog finančnega načrta vrtca,
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
- vodi delo vzgojiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in
druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic in obveznosti
otrok,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
- zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z občino ustanoviteljico,
- sprejema splošne akte iz svoje pristojnosti,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti
delavcev,
- skrbi za sodelovanje s predšolsko zdravstveno službo,
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji vrtca,
- upravlja s premoženjem, katerega prejme vrtec v upravljanje oz. v last,
- predlaga razporeditev presežka prihodkov nad odhodki oz. način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki vrtca in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
-

23. člen
(1) Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje.
(2) Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oz. poslovnega in
programskega razvoja vrtca za mandatno obdobje.
(3) Postopek in pogoje za imenovanje in razrešitev ravnatelja in imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja ureja zakon. Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa, določenega z zakonom.
(4) Mandat ravnatelja traja 5 let in je po preteku navedenega roka lahko
ponovno imenovan.
(5) Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najmanj 6
mesecev pred iztekom mandata.
3. Strokovna organa vrtca
24. člen
(1) Strokovna organa vrtca sta:
- vzgojiteljski zbor in
- strokovni aktiv vzgojiteljev.
(2) Naloge in pristojnosti strokovnih organov vrtca določa zakon. Strokovna organa sprejmeta poslovnik o svojem delu.
4. Svet staršev
25. člen
Naloge in pristojnosti sveta staršev določa zakon. Svet staršev sprejme
poslovnik o svojem delu.

oddelek 3-4 letnih otrok

oddelek II. starostnega obdobja

oddelek I. starostnega obdobja

433,87 EUR

433,87 EUR

410,98 EUR

526,58 EUR

Številka: 007-0010/2021-1
Datum: 24. 6. 2021
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Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Starši otrok, za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko:
- uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v šolskem letu na podlagi
pisne prošnje, ki mora biti posredovana upravi vrtca najmanj 5 dni
pred začetkom odsotnosti, ali izpolnjene ankete o prisotnosti za čas
poletnih počitnic. Za rezervacijo starši plačajo 40 % plačila, ki jim je
določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen
otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil;
- uveljavijo znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca
zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni, in sicer s
predložitvijo zdravniškega potrdila. Starši plačajo 50 % plačila, ki jim
je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil.

1. člen

SKLEP
o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev

Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2 in
spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
je Občinski svet Občine Radovljica na 19. seji dne 23. 6. 2021 sprejel

3.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave, uporablja pa se od 1. 9. 2021.

4. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe
vrtcev (DN UO, št. 214/16, 233/17, GG, št. 60/18, DN UO, št. 254/19,
265/19 in 268/20).

3. člen

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil. V ceni programa se znesek neporabljenih
živil obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost otroka še isti
dan, če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok
iz vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni
nejavljene odsotnosti.

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz prvega odstavka 1.
člena tega sklepa znaša 2,40 EUR.

2. člen

Zamudna ura v višini 7,70 EUR se zaračuna staršem otrok, ki več kot
trikrat v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega
varstva po zaključku poslovnega časa enote vrtca.

kombinirani oddelek

Cena programov Vrtca Radovljica znaša na mesec:

1. člen

SKLEP
o določitvi cen programov Vrtca Radovljica

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

daje soglasje k aktom vrtca, za katere tako določajo predpisi,
daje pobude svetu vrtca in ravnatelju,
izvaja druge naloge in obveznosti ustanovitelja, ki jih določajo predpisi.

št. 283, 23. julija 2021

-

32. člen

Vrtec je dolžan ustanovitelju:
- zagotavljati namensko in racionalno rabo oz. porabo vseh sredstev
ustanovitelja, ki jih ima v upravljanju oz. jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
- zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njegovih pravic, obveznosti in pristojnosti do vrtca,
planiranje razvoja vrtca in dejavnosti vrtca ter druge podatke v skladu
z zakonom,
- na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati
o sklepih teh organov,
- posredovati ustanovitelju program razvoja vrtca, letni delovni načrt in
finančni načrt,
- enkrat letno na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja vrtca, o uporabi namenskih sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti
oz. bi želel biti ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja
stanja v vrtcu,
- omogočiti pooblaščenim osebam ustanovitelja, da na licu mesta preverjajo zakonitost, namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih
zagotavlja za delo vrtca,
- voditi evidenci nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v
skladu z veljavno zakonodajo,
- izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. SPLOŠNI AKTI VRTCA

33. člen

(1) Vrtec ima splošne akte, določene z zakonodajo, in druge splošne
akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje
vrtca.
(2) Svet vrtca sprejema pravila in splošne akte, za katere tako določa
zakonodaja.
(3) Ravnatelj sprejema splošne akte v skladu z zakonodajo in organizacijske predpise ter druge akte za urejanje dela v vrtcu.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

(1) Vrtec mora v primeru neskladja z določili tega odloka uskladiti svojo
organizacijo, delovanje, oblikovati organe vrtca in sprejeti ali uskladiti
splošne akte v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Dosedanji organi vrtca nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata,
za katerega so imenovani.

35. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 113/09,
121/09, 175/13, 243/18 in 254/19).

36. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne
objave in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Številka: 007-0009/2021-1
Datum: 24. 6. 2021

2.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2 in
spremembe), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 19. seji dne 23. 6. 2021 sprejel
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Drugo leto jubilejna 10-ka
Po Mošenjskem teku je bila na sporedu v sklopu tekmovanj Gorenjska moj planet Radovljiška 10-ka.
Na obeh tekmah sta bila absolutna zmagovalca Marjan Robič in Nives Skube.
Matjaž Klemenc
Radovljiška 10-ka je postala
stalnica za tekače ob koncu
junija. Letošnja je bila že
deveta po vrsti in malce drugačna od preteklih. Tekma je
bila v novem okolju, na radovljiškem atletskem stadionu,
start pa je bil zaradi pogojev
NIJZ razdeljen v tri skupine.
Še pred glavno tekmo so se
v 400-metrski krog na stadionu podali mladi tekači; najmlajši so pretekli en krog,
malce starejši pa dva. Na
400 metrov sta zmagala Vid
Jevtič in Sara Piškur, na 800
pa Mark Bizjak.
Na Radovljiško 10-ko, ki je v
sklopu tekmovanja Gorenjska moj planet, se je zaradi
hude vročine prijavilo manj
tekačev kot sicer, devetindvajset, med njimi sedem deklet.
Med moškimi absolutno je
tako kot na teku v Mošnjah
zmagal Marjan Robič s
časom 36 minut, 9 sekund,
drugi je bil Marko Florjančič
(37,34), tretji pa Aleš Debeljak
(37,44). Zmagovalci po kategorijah so bili: od 20 do 29 let
Matevž Malovrh, od 30 do 39
let Marjan Robič, od 40 do
49 let Marko Florjančič, od
50 do 59 let Robert Iglič, od
60 do 69 let Bojan Galin.
»Čestital bi tekačem, da so v
takih razmerah zbrali pogum
in se udeležili teka. Za tistega, ki ni vajen teči na atletskem stadionu, zna biti taka
tekma kar mučna. Sam veli-

Atletika
Sedem prvih mest
Po dolgem času so se na tartanu spet pomerili atletski
veterani za naslove državnega prvaka. Dvodnevno tekmovanje je potekalo v Novi
Gorici in je bilo odprto tudi
za atlete in atletinje izven
Slovenije. Pod drobnogled
bomo vzeli tri atletinje:
Radovljičanko Lidijo Pajk,
članico Atletskega kluba
Radovljica, Radovljičanko
Mojco Breganski, članico
Atletskega kluba Kronos, in
Kranjčanko Sabino Krebelj,
članico Atletskega kluba
Radovljica. Skupno so bile
zelo uspešne, saj so se iz
severa Primorske domov
vrnile s sedmimi zlatimi
medaljami. Mojca Breganski
(Ž50) je zmagala v skoku v
višino, v teku na 80 m ovire
in v skoku v daljino. Lidija
Pajk (Ž45) je bila najhitrejša
v teku na 200 m in v teku na
400 m. Sabina Krebelj (Ž45)
je bila v svoji kategoriji najboljša v metu kladiva in gire.

Mednarodni plavalni
miting uspel
V Radovljico je Mednarodni plavalni miting
privabil kar 476 plavalcev in plavalk iz sedmih
držav.
Matjaž Klemenc

"Hladna prha in osvežujoči napitki so bili res dobrodošli," je po tekmi povedal zmagovalec
Marjan Robič. / Foto: Tina Dokl

»Mislim,

da smo se
odločili pravilno in
tekmovanje pripravili
na stadionu. Pogoji so
bili izredno težki in s
tekmo na stadionu so
šli tekači v vsakem
krogu skozi 'vodno
prho', na razpolago pa
so imeli tudi napitke.«

ko treniram na stezi in niti v
enem trenutku se nisem
znašel v krizi. 'Hladna prha'
in osvežujoči napitki so bili
res dobrodošli in na tem
mestu vse pohvale organizatorju,« je po tekmi povedal
Marjan Robič.
Tudi absolutna zmagovalka
v ženski konkurenci je bila

tako kot v Mošnjah Nives
Skube, tokrat s časom 42,36,
druga je bila Marijana Štrukelj (46,49) in tretja Melita
Rotar (49,18). Zmagovalke
po kategorijah so bile: od 20
do 29 let Nives Skube, od 30
do 39 let Anja Novak Depolli, od 40 do 49 let Marija
Štrukelj in od 50 do 59 let
Alenka Demšar.
»S časom nisem najbolj zadovoljna, ker sem sposobna
odteči hitreje. V nogah ni bilo
pravega občutka, a sem kljub
temu vztrajala do konca.
Zagotovo se bom udeležila še
kakšne tekme za pokal
Gorenjska moj planet. Če
bom tekla na vseh, pa še ne
vem. Moj glavni cilj v letu
2021 je, da dobro treniram,
poskušam izboljšati svoje osebne rekorde, predvsem pa, da
še naprej uživam v teku,« je

povedala Nives Skube.
Da je Radovljiška 10-ka
potekala, kot se spodobi,
gredo v prvi vrsti pohvale
Klemenu Dolencu, ki je po
tekmovanju povedal. »Mislim, da smo se odločili pravilno in tekmovanje pripravili na stadionu. Pogoji so
bili izredno težki in s tekmo
na stadionu so šli tekači v
vsakem krogu skozi 'vodno
prho', na razpolago pa so
imeli tudi napitke. Naslednje leto je na vrsti jubilejna
deseta Radovljiška 10-ka.
Potrudili se bomo, da bo
tekmovanje potekalo na
visokem nivoju.«
Dve tekaški prireditvi
Gorenjska moj planet sta že
pod streho. Do konca jih je
še šest, naslednja bo na sporedu Kranjskogorska 10-ka,
in sicer 15. avgusta.

Pester in uspešen
atletski junij
Matjaž Klemenc
Pobliže poglejmo šest prizorišč oz. tekmovanj, na katerih
so do konca junija uspešno
nastopale vse kategorije Atletskega kluba Radovljica. Atletski pokal Slovenije za člane in
članice Velenje: Neja Omanovič, 1. v troskoku; Atletski
pokal Slovenije mnogoboj,
Celje. Pionirke U16: skupno
3., pionirke U14: skupno 3.,
pionirke U12: skupno 3. Vseekipno ženske: Radovljica 2.
Posamične skupne uvrstitve:
pionirke U16: 1. Manca
Papler, pionirke U12: 3. Neja
Jarkovič, pionirke U14: 3.
Lina Jarkovič. Pionirke U12:
3. Neja Jarkovič. Prvenstvo
Slovenije za mlajše člane in
mlajše članice, mlajše mladince in mlajše mladinke,
Novo mesto: mlajše članice:
Neja Omanovič 1. v troskoku;
mlajši mladinci: Nik Kozel
Tomše 2. v skok v daljino, 3. v
teku na 100 m, Tevž Podlipnik 1. v metu kopja, Gašper
Žagar 2. v teku na 2000 m z

zaprekami, Tjaš Peterlin 2. v
troskoku, Gaber Brajnik 3. v
metu kopja; mlajše mladinke:
Kaja Maltarič 1. v troskoku, 2.
v skoku v daljino, Eva Pačnik
2. v troskoku, Manca Papler
3. v metu kopja. Prvenstvo
Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke, Slovenj Gradec: starejši mladinci: Rok Makuc 2. v skoku v
daljino, Tevž Podlipnik 3. v
metu kopja, Gašper Žagar 3. v
teku na 3000 m z zaprekami;
starejše mladinke: Kaja Maltarič 1. v troskoku. Atletski
pokal Slovenije za pionirje in
pionirke U16, Nova Gorica:
pionirji U16: Lovro Valter 2. v
skoku v višino, Gaber Brajnik
3. v metu kopja; pionirke
U16: Manca Papler 2. v teku
na 80 m z ovirami, 2. v metu
kopja, Živa Kovačič 2. v skoku
v višino, Heidi Zor 3. v metu
diska. Skupno pionirke Radovljica tretje, pionirji šesti. Ekipno prvenstvo Slovenije za
pionirje in pionirke U12,
U14, Žalec: pionirji U14:
Ažbe Smolnikar 1. v skoku v

višino, štafeta 4 x 100 m
(Maksimiljan Jerala, Jaka Štefelin, Mark Bizjak, Ažbe
Smolnikar) 2., štafeta 4 x 200
m (Maksimiljan Jerala, Jaka
Štefelin, Mark Bizjak, Ažbe
Smolnikar) 2., pionirke U14:
Nika Humerca 2. v suvanju
krogle, Katarina Rogač, 3. v
skoku v daljino, štafeta 4 x
200 m (Lina Jarkovič, Katarina Rogač, Ana Rogač, Nika
Dovžan Karahodžič) 2., pionirji U12: Nik Zabret 2. v
suvanju krogle; pionirke U12:
Zala Arnol 1. v skoku v višino,
3. v skoku v daljino, 3. v teku
na 200 m, Neja Jarkovič 2. v
teku na 200 m, Nuša Avsenik
2. v hoji na 1000 m, štafeta 4
x 200 m (Neja Jarkovič, Zala
Arnol, Nuša Avsenik, Zoja
Razinger) 2.; ekipna razvrstitev: pionirji U14 deseti, pionirke U14 četrte, pionirji U12
sedmi, pionirke U12 prve. Za
konec še mednarodna tekmovanja. Neja Omanovič je nastopila na Evropskem prvenstvu U23 V Talinu v Estoniji in
v troskoku zasedla 22. mesto.

Organizacija športne prireditve v današnjem času ni
majhen zalogaj, sploh če je
tekmovanje mednarodno.
Lani so tako imeli organizatorji res veliko dela, da so
pod streho spravili Mednarodni plavalni miting. Ob
zelo strogih ukrepih NIJZ jo
je zagodlo še vreme, tako da
je bil zaradi močnega deževja in strel celo odpovedan
finale.
»Tokrat so ukrepi za kanček
bolj sproščeni. Imeli smo
čudoviti Mednarodni miting

Za Tokio si ne želim naložiti prevelikega pritiska. V
prvi vrsti si želim izboljšati
rezultat iz Ria. Do 28. julija, ko odhajam v Tokio, se
bom pripravljala v Radovljici,« je povedala Špela Perše, ki je bila v Radovljici
dvakrat druga, na 800 m in
1500 m prosto.
Blizu drugega nastopa na
olimpijskih igrah je bila tudi
Tjaša Pintar, a se ji na koncu
ni izšlo. »Žal ne grem na
olimpijske igre v Tokio in
zaradi tega je v meni nekaj
grenkega priokusa. Želja, da
grem še na druge olimpij-

Župan Ciril Globočnik je skupini sodnikov predal plaketo
Občine Radovljica za marljivo in dobro opravljeno delo v
preteklosti.
s 476 plavalci in plavalkami
iz sedmih držav. Letos smo
dobili zeleno luč za izvedbo
mitinga že veliko prej, lani
le 48 ur pred tekmovanjem.
Sicer pa vse ekipe, ki delajo
pri pripravi mitinga, stvar
obvladajo in delujemo kot
dobro utečen stroj. Ne smemo pozabiti sodnikov,« je
po dveh tekmovalnih dneh
povedal predsednik Plavalnega kluba Radovljica Aleš
Klement.
Za domači klub sta bili prvi
imeni mitinga Špela Perše
in Tjaša Pintar. Špela Perše
bo po olimpijskih igrah v
Riu nastopila še na bližnjih
igrah v Tokiu. »Vsaka tekma je dober trening. Čakajo me druge olimpijske
igre. V Riu niti nisem vedela, kaj lahko pričakujem.

ske igre, je bila zelo velika in
v tej smeri sem ogromno
delala. V Ameriki sem dobro nastopala za svojo univerzo tako posamezno kot v
štafeti. Žal pa se evropsko
prvenstvo ni končalo po
mojih željah. Doma sem do
11. avgusta in bom nastopila
na državnem prvenstvu. Plavam rada in se še nekaj časa
ne bom ločila od tega športa.
Čez tri leta so olimpijske
igre v Parizu in to je zame
nov izziv,« je povedala Pintarjeva, ki je na radovljiškem
mitingu zmagala na 100 m
prsno, 100 m prosto, 200 m
prosto in bila druga na 50 m
prsno in 50 m prosto. V skupnem seštevku treh rezultatov je bila druga. Na prvem
mestu je bila olimpijka Janja Šegel.

Mednarodnega plavalnega mitinga v Radovljici se je letos
udeležilo skoraj petsto plavalk in plavalcev iz sedmih držav

Deželne novice, petek, 23. julija 2021

12

Kultura

Maša Likosar
V salonu Dolik na Jesenicah
je bila do nedavnega na
ogled deseta samostojna
razstava Radovljičana Miroslava Pengala. Enigma, kot
ji je nadel naslov, je združevala petindvajset umetniških del večjih formatov in tri
triptihe. "Naslov Enigma je
povezan z nedorečenostjo in
je ciklus skrivnostnih ter
nenavadnih likovnih elementov. V barvno bogatih
slikah se odražajo močna
ustvarjalna energija ter skladnost in harmonizacija večplastnih nanosov, ki ustvarijo lastno logiko, naključja pa
sooblikujejo kompozicije.

Ponekod se iz abstraktne
globine slike porodi tudi
predmetni motiv, ki ponudi
vtis neskončnosti in skrivnosti," je pojasnil avtor.
Razstava Enigma je obenem
nosila posebno sporočilo.
"Kljub za umetnost zelo neugodnim razmeram sem želel
pokazati, da obstaja pot za
ljubitelje slikarstva. Želel
sem navdihniti številne mlade umetnike, naj razmišljajo
v smeri samostojnega razstavljanja, vključevanja mladih
glasbenikov ter medsebojnega druženja," je še dodal Pengal, ki za letos načrtuje še
samostojno razstavo treh
novih ciklov slik v Galeriji
Šivčeva hiša v Radovljici.

Na Festival Radovljica
Prihaja avgust in z njim letošnji Festival Radovljica. Med 6. in 22. avgustom se bo zvrstilo deset
koncertnih večerov z repertoarjem stare glasbe od 9. do 19. stoletja.
Igor Kavčič
Radovljica – Še 14 dni nas
loči od začetka letošnjega,
že 39. Festivala Radovljica,
ki bo z razliko od lanske iz
znanih razlogov nekoliko
okrnjene izvedbe tokrat spet
v polnem sijaju. Na desetih
glasbenih večerih bo nastopilo kar 47 umetnikov iz 14
držav, pet koncertnih bomo
spremljali v Baročni dvorani
Radovljiške graščine, štiri v
cerkvi sv. Petra v Radovljici,
orgelski koncert pa kot vsako leto v cerkvi Marijinega
oznanjenja v Velesovem.
"V nedeljo pred začetkom
festivala bo že po tradiciji v
Radovljici srečanje mest na
Venerini poti s srednjeveško
tržnico, za tri tedne pa bomo
izobesili tudi festivalsko zastavo," je na predstavitvi letošnjega festivalskega programa povedala Marija Kolar,
predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica,
organizatorja festivala, in
dodala: "Kljub negotovemu
času za zdaj kaže dobro, saj
bomo po trenutnih navodilih v Baročni dvorani lahko
zapolnili do 75 odstotkov
sedežev, kar je za četrtino
več kot lani. Vstopnice so že
v prodaji na običajnih prodajnih mestih, kot vedno

Foto: Igor Kavčič

Tudi za ljubitelje
slikarstva obstaja pot

Letošnji Festival Radovljica znova prihaja v polni kondiciji.
Ob podpisu pogodbe o sofinanciranju: župan Ciril
Globočnik in predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe
Marija Kolar ter umetniški vodja Domen Marinčič.
tudi v TIC Radovljica, poskrbeli smo za ugodnosti za
upokojence in študente ter
tudi za družinske in abonmajske vstopnice."
Raznoliki koncertni sporedi
prinašajo repertoar glasbe
od 9. do 19. stoletja, tudi
letos bodo nastopili nekateri
svetovno znani glasbeniki in
ansambli, kot so zasedbe
Sequentia, Profeti della
Quinta, Sonatori de la Gioiosa Marca, bruseljski baročni orkester Les Muffatti, violinistka Cecilia Bernardini
in čembalist Aapo Häkki-

nen, pa tudi mladi glasbeniki, kot sta violinistka Mojca
Jerman in mezzosopranistka Jasmina Črnčič. "Skoraj
na vseh koncertih bodo nastopile mednarodne zasedbe.
Kar pet večerov bo poveznih
s Slovenijo, naj gre za glasbeni program, izvajalce ali
pa oboje," pojasnjuje že več
kot 15 let z uspehom umetniški vodja festivala Domen
Marinčič, ki je tudi letos pripravil bogat program. Da ga
je lanska izkušnja, predvsem zaprtje meja, marsikaj
naučila, zato se ne boji letoš-

nje izvedbe festivala. "Kar
me še posebno veseli, pa je,
da sem imel vsa leta doslej
svobodo pri oblikovanju
programa," dodaja o potrebnem zaupanju, ki ga ima pri
sestavljanju programa. Tudi
letos bo v okviru festivala
potekal mojstrski tečaj za
kljunasto flavto z domačinko Matejo Bajt.
Marinčičevo znanje in široko
mrežo povezav z izvajalci stare glasbe doma in na tujem
visoko spoštuje župan Ciril
Globočnik, ki je poudaril:
"Ob kvalitetnem programu
na prepoznavno visokem
nivoju pri sprejemanju
občinskega proračuna ni težko braniti sredstev, ki jih festivalu namenja Občina Radovljica. Že so rezervirana tudi
sredstva za jubilejni festival
prihodnje leto." Tudi letos
ministrstvo za kulturo na
podlagi štiriletne pogodbe
festivalu namenja dobrih 25
tisoč evrov, občina Radovljica
pa 36 tisoč evrov. Seveda k
izvedbi festivala ob dobrem
programu in sodelovanju
glasbene šole, ki odstopi prostore za nemotene izvedbe
koncertov in spremljevalnih
dejavnosti, pripomorejo še
številni deležniki v mestu.
Radovljica vselej živi s festivalom.

Za tradicijo klasične glasbe
Miroslav Pengal se je predstavil z deseto samostojno
razstavo, ki nosi naslov Enigma. / Foto: Nikolaj Mašukov

Pred dnevi se je v Kropi s prvim koncertom Slovenskega godalnega seksteta začel Kroparski glasbeni
abonma, v okviru katerega se bodo do decembra zvrstili še štirje koncerti.
Igor Kavčič

Razstava likovnih del
V ateljeju Titanija, po domače pr' Eržen na Begunjski 3, je
bilo 8. julija v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Lesce v
sklopu prireditev krajevnega praznika odprtje tradicionalne
razstave likovnih del leških umetnikov. Svoja dela letos razstavlja kar 16 ustvarjalcev, in sicer: Vinko Bogataj, Marja
Čampa, Jana Nerat, Miroslav Pengal, Zvone Ivanovič, Polde
Gros, Zlata Čop, Monika Ravnikar, Katja Šolar, Vlasta Srebotnjak, Tina Šumi, Vida Soklič, Tanja Eržen Rotar ter članice društva Medobčinskega društva invalidov Tatjana Križaj,
Ana Macuh in Gordana Pirc. Kulturni dogodek je bil zaokrožen z glasbenim nastopom solista Tomaža Eržena.

Razstava bo v ateljeju Titanija na ogled do 8. avgusta.

Kropa – Klasična glasba ima
v Kropi tradicijo, ki iz preteklosti prehaja v današnji čas.
To je z večkratnim aplavzom potrdila tudi publika v
tamkajšnjem Kulturnem
domu na prvem koncertu
novoustanovljenega Kroparskega glasbenega abonmaja,
katerega izvajalski nosilec je
Slovenski godalni sekstet.
Člani sestava so mladi slovenski godalci – violinista
Ana Dolžan in Vid Sajovic,
violista Nejc Mikolič in Anuša Plesničar ter violončelista
Izak Hudnik in Katarina
Kozjek, ki so se izobraževali
tako doma kot na tujem in
se poleg delovanja znotraj
polja komorne igre redno
udejstvujejo tudi v orkestrski in pedagoški praksi.
Na prvem koncertu je sekstet navdušil z glasbo P. I.
Čajkovskega, M. Brucha, P.
Sarasateja in G. Faur éja,
izbrani program pa mladi
glasbeniki pripravljajo tudi
za naslednje koncerte abonmaja, ki se bo nadaljeval
jeseni in se končal z dvema

decembrskima koncertoma.
Kot zapisano, je cikel petih
koncertov zasnovan na pobudo Slovenskega godalnega
seksteta, katerega del je
domačin violist Nejc Mikolič,
hkrati tudi umetniški vodja
abonmaja, katerega organizacijske niti povezuje Anže
Habjan. Kropa je od nekdaj
veljala za »pevski kraj« iz
katerega je izšla tudi cela vrsta profesionalnih pevcev
(Zlata Ognjanovič, Anton
Dermota, Leopold Kordež,
Gašper Dermota in današnji
izvrstni glasovi Irma Mihelič,
Liza Šparovec, Tomaž Štular
...). Tako se bodo v prvi sezoni koncertnega abonmaja ob
sekstetu na posameznih koncertih predstavili tudi mladi
glasovi opernega petja, program pa bo preplet vokalnih
mojstrovin opernih del in
samospevov tujih in domačih skladateljev.
Na drugem koncertu, ki bo
24. oktobra, bo s sekstetom
nastopila sopranistka Liza
Šparovec, 21. novembra
tenorist Klemen Torkar, 12.
decembra se bo predstavil
basist Tomaž Štular, na pet-

Slovenski godalni sekstet je pobudnik Kroparskega
glasbenega abonmaja. / Foto: arhiv Slovenskega godalnega seksteta
em koncertu 26. decembra
pa bo nastopila še sopranistka Irma Mihelič.
V domeni Slovenskega
godalnega seksteta pa je tudi
poudarjena izobraževalna
komponenta. S tem namenom so pripravili predkoncertne pogovore s solisti in
vsebinsko obrazložitev programa posameznega koncerta. Pogovore bodo vodili
Suzana Adžić, Izak Hudnik
ter Anuša Plesničar.
Skupaj z Muzeji radovljiške
občine bodo pripravili spremljevalni del abonmaja, ki

bo z dvema muzejskima
večeroma posvečen raziskovanju glasbene dediščine
Krope. Tako bo 10. decembra v Baročni dvorani Radovljiške graščine potekal
muzejski večer Glasbena
dediščina Krope, 17. decembra pa v mali dvorani Kulturnega doma v Kropi še večer z
naslovom Koledniške pesmi
Krope in Kamne Gorice.
Podrobnejši program je dostopen na kultura-kropa.si,
kjer so tudi vse informacije o
nakupu abonmajev in vstopnic za posamezni koncert.
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Učenje sproti je recept za uspeh
Junija je župan Ciril Globočnik v Baročni dvorani Radovljiške graščine sprejel najboljše devetošolce, nekatere od njih smo ujeli in jih povprašali o receptu
za uspeh, načrtih za prihodnost in pa tudi kako so si organizirali delo v času epidemije.
Lara Humerca
O tem in še več smo govorili
z Laro Lukan z Osnovne
šole (OŠ) Antona Tomaža
Linharta Radovljica, Manco
Papler in Erazmom Jancem
z OŠ Staneta Žagarja Lipnica, Nejo Budkovič in Borom
Glavičem z OŠ Frana S. Finžgarja Lesce ter Tjašem
Potočnikom z OŠ Antona
Janše Radovljica.
Kaj je tisto, zaradi česar ste
bili tako uspešen v osnovni
šoli? Kako ste usklajevali
šport, če trenirate, s šolo in
učenjem?
Manca: "Vse sem morala
dati od sebe, pomagalo mi je
tudi, da treniram atletiko in
sem se zaradi tega morala še
bolj truditi."
Lara: "Vseh devet let sem
bila odlična saj mi sledenje
pouku in učenje nista odveč,
si pa hočem omogočiti najboljšo prihodnost in želim
imeti odprte vse opcije glede
zaposlitve. Sicer pa se ukvarjam z ritmično gimnastiko,
ki mi nikoli ni bila preveč v
napoto pri učenju."
Neja: "Nisem imela posebnega recepta za uspeh, v šoli
sem pri pouku veliko poslušala. K vsemu so veliko pripomogli tudi starši, mami
me je vedno podpirala in mi
pomagala, ko sem potrebovala pomoč, zapiske sem si
delala sproti, in ko česa
nisem razumela, sem prosi-

la za pomoč, da se kasneje
ni nabralo preveč snovi."
Erazem: "V osnovni šoli
sem bil uspešen predvsem
zaradi treningov. Zaradi
njih sem se lažje organiziral. Učil sem se pred treningi in po njih."
Bor: "V osnovni šoli mi je
največ uspeha prineslo poslušanje razlage, na srečo
imam dober spomin in se
mi ni bilo treba veliko učiti.
Treniram hokej, šole pa mi
ni bilo težko usklajevati, saj
se mi ni bilo treba preveč
učiti."
Tjaš: "Mogoče zato, ker smo
imeli na naši šoli učitelje, ki
so res dobro razlagali snov.
Pa tudi dober spomin
imam."
Kateri je bil vaš najljubši
predmet in zakaj?
Manca: "Kemija in geografija, ker sta me obe zelo zanimali; in pa seveda športna
vzgoja."
Lara: "Najljubši sta mi matematika in biologija, saj je
vse na svojem mestu in stvari se med seboj povezujejo."
Neja: "Angleščina, ker sem
spremljala angleški Tik Tok
ter You Tube in gledala
angleške filme, zaradi tega
sem jo bolj znala ter mi je
bila všeč."
Erazem: "Moj najljubši predmet je bila zgodovina, saj
me je zelo zanimala in tudi
razumel sem se z učiteljico."

Bor: "Najljubši predmet mi
je bila angleščina, saj se mi
zdi najbolj uporabna, čeprav nisem bil najboljši v
njej."
Tjaš: "Se mi zdi, da kar
matematika in šport. Matematika zato, ker sem se jo
lahko hitro naučil, šport pa
za sprostitev."
Če bi imeli možnost, kaj bi
spremenil v osnovni šoli?
Manca: "Spremenila ne bi
nič, vse mi je bilo všeč."
Lara: "Na šoli bi spremenila
način ocenjevanja nemščine, saj se mi zdi izgovarjava
in pogovori veliko pomembnejši v realnem svetu kot
pa slovnica."
Neja: "Mogoče bi med
karanteno lahko več spremljala in delala, da se mi kasneje ne bi bilo treba toliko
učiti."
Erazem: "Olajšal bi snov pri
nekaterih predmetih, saj je
bila preveč podrobna po
mojem mnenju."
Bor: "Ne bi spremenil veliko, morda kakšen odnos z
učiteljico."
Tjaš: "Nič posebnega, sem
bil kar zadovoljen."
Kako je potekala organizacija učenja v času karantene?
Ste imeli kaj več motivacije
ali manj?
Manca: "Motivacije je bilo
manj, je bilo pa po eni strani
lažje, ker smo imeli manj
snovi, ampak mi je malo žal,

ker zaradi tega zagotovo
manj znam."
Lara: "Čas korone – zlati
časi šolanja. Stvari sem lahko hitreje in bolje opravila,
ni se bilo treba ozirati na
sošolce in sem se lahko
fokusirala na dano snov.
Imela sem lahko svoj urnik,
tako podnevi kot ponoči."
Neja: "Na začetku sem imela več motivacije, kasneje
malo manj, zato je bilo treba
kasneje, ko smo šli nazaj v
šolo, vse nadoknaditi."
Erazem: "Med covidom-19
se mi je bilo težje učiti, saj
nisem imel takega ritma kot
med šolo. Po Zoomu in
opravljenem šolskem delu
se mi ni ljubilo več učiti."
Bor: "Učil sem se nekaj dni
pred spraševanjem, enako
kot med normalnim poukom. Motivacija mi ni padla,
na daljavo pa nisem čutil
bistvene razlike s poukom v
šoli."
Tjaš: "Rad hodim v šolo,
zato mi pouk na daljavo ni
preveč ustrezal. Zdelo se mi
je, da je vsega skupaj preveč,
ne vem, zakaj, ampak tako
sem občutil."
Kako ste se pripravljali na
ocenjevanja? Ste imeli kakšne posebne tehnike učenja?
Manca: "Učila sem se tako,
da sem večinoma prepisovala snov, ter se učila sproti."
Lara: "Večkrat sem prebirala
snov in jo nato predstavila

sama sebi. Največ pa sem
odnesla od poslušanja v
šoli."
Neja: "Dva do tri dni prej
sem se začela učiti in vedno
sem se učila sproti."
Erazem: "Na teste sem se
pripravljal tako, da sem si
naredil zapiske in jih potem
večkrat prebral."
Bor: "Za ocenjevanje sem se
učil dva do tri dni prej, brez
posebnih tehnik."
Kako preživljate počitnice?
Manca: "Čim bolj sproščeno, s čim manj misli na to,
da moram jeseni v srednjo
šolo."
Lara: "Med počitnicami se
bom pripravljala na srednjo
šolo, z družino pa bomo
raziskovali Slovenijo."
Neja: "Smo bili že na morju,
gremo pa še enkrat zadnji
teden avgusta."
Erazem: "Počitnice bom
preživel v družbi prijateljev
in družine. Na morje pa
smo šli na slovensko obalo."
Bor: "Da, na dopustu sem
prav sedaj. Med počitnicami
se bom družil s prijatelji."
Tjaš: "Počitnice bom preživel tako kot običajno. Mogoče bom šel za nekaj časa
delat v Lip Bled."
Na katero srednjo šolo ste se
vpisali?
Manca: "Vpisala sem se na
Gimnazijo Jesenice, ker je
blizu in sem slišala, da je v
redu."

Manca Papler / Foto: Gorazd Kavčič

Lara Lukan / Foto: Gorazd Kavčič

Neja Budkovič / Foto: Tina Dokl

Erazem Janc / Foto: Gorazd Kavčič

Tjaš Potočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Bor Glavič / Foto: Tina Dokl

Lara: "Vpisala sem se na
Gimnazijo Jesenice, saj ima
tam največ odprtih opcij za
nadaljnje šolanje."
Neja: "Vpisala sem se na
Gimnazijo Kranj, ker je
gimnazija najbolj splošna in
imaš vse predmete, poleg
tega pa ne vem še točno, kaj
bi rada postala. To ni bila
moja prva izbira, razmišljala
sem tudi o Gimnaziji Jesenice ali Ekonomski gimnaziji."
Erazem: "Vpisal sem se na
tehniško gimnazijo v Kranju, saj ni preveč oddaljena in
me že dolgo časa privlači."
Bor: "Na Ekonomsko gimnazijo v Radovljici, saj mi je
zelo všeč."
Tjaš: "Vpisal sem se na lesno šolo v Škofjo Loko, ker
me od zmeraj vesli in zanima oblikovanje lesnih izdelkov. Se kar veselim, malo
me pa tudi skrbi."
Kje se vidite čez pet let?
Manca: "O tem nisem še
razmišljala."
Lara: "Na fakulteti za veterino, kasneje pa še na veterinarski kirurgiji."
Neja: "Vidim se na fakulteti,
najverjetneje na pravni."
Erazem: "Čez pet let se
vidim kot učenca, ki opravlja izpit za letalo."
Bor: "Odkrito povedano, ne
vem; morda šport, morda
šola."
Tjaš: "To je še tako daleč, da
težko rečem."
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Starejši
Povabilo na gozdno
učno pot
Marjana Ahačič
Avguštin Mencinger, upokojeni zdravnik internist ter
vse življenje zaprisežen
športnik, je skupaj s soprogo eden najbolj zvestih obiskovalcev gozdne učne poti
v predtrškem gozdu pri
Radovljici. Zato ni čudno,
da je bil posebej vesel povabila župana Cirila Globočnika, da se pridruži prvemu
vodenemu izletu po obnovljeni poti.
Ob tem je spomnil, da je
gozdna učna pot tudi prijetno sprehajališče za vsakogar, ki želi doživeti lepoto
narave ob spreminjanju letnih časov, pa tudi poligon za
'trening' za boljšo telesno
kondicijo, za krepitev srca in
ožilja – za več zdravja.

desno na stezo, ki se spušča
v dolino, visoke lesene stopnice na tej stezi so posebej
za starejšega lep trening za
ravnotežje. Nekaj metrov od
gozdarske koče se pot obrne navzgor do ceste proti
Mošnjam in po nekaj deset
metrih zavije levo na kratek
nekoliko strmejši breg do
zgornjega platoja. Ta del
poti, od najnižje točke do
zgornjega platoja, je najbolj
primeren za aerobni trening; za ritmično, enakomerno hojo navzgor. Na
začetku in na koncu tega
dela poti si pomerimo pulz
in čas, v katerem smo ga
prehodili. Ob naslednjih
'treningih' bomo tako videli, kako je z našo kondicijo:
napredujemo, ostajamo na
istem nivoju ali nazaduje-

Avguštin Mencinger na gozdni učni poti v predtrškem
gozdu pri Radovljici
"Pot se začne s stezo, ki se
vije med koreninami in
predstavlja predvsem trening za boljše ravnotežje in
koordinacijo. Po petih
minutah nas pripelje na
makadamsko cesto, ki vodi
proti Mošnjam. Na tej ravni
gladki cesti pa nekoliko
pospešimo korak, da srce
začne hitreje utripati. Kmalu nas smerokaz usmeri

mo. Zadnji del poti pa je
lepa, ravna steza, na kateri
se srce odpočije," razloži,
zakaj je prav učna pot tako
primerna za vadbo tako starejših kot mlajših generacij.
In dodaja še misel za spodbudo: "Hoja je brezplačno,
vsakemu dostopno zdravilo.
Preprečuje bolezni ter krepi
fizične, psihične in socialne
sposobnosti.

www.gorenjskiglas.si

Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jubilej praznovala
ob zvokih harmonike
Ob dobri domači glasbi z obvezno harmoniko ter v veseli družbi je v življenju vse lažje,
je prepričana Pavla Urbanč, čila devetdesetletnica, ki je okrogli jubilej praznovala konec junija
v družbi svojih domačih.
Urejen ter sveže pokošen
vrt, vrtnine na zgledno urejenem zelenjavnem vrtu,
idilična hišica v prijetnem
in mirnem okolišu Radovljice, kjer Pavla Urbanč pri 90
letih še vedno živi samostojno, si sama skuha, gre v
bližnjo trgovino, pozimi
zakuri v kuhinji v štedilniku. Pri večjih nakupih, obisku zdravnika ter pri obdelovanju vrta ji veliko pomaga
hči, ki živi v bližini, ob težjih
delih pa največ postori vnuk
Rudi, je pester vsakdan jubilantke opisala vnukinja Mojca Vogelnik.
Mama Pavla Urbanč se je
rodila 24. junija 1931 v vasici
Lome nad Idrijo v številni
družini. Naredila je štiri razrede italijanske osnovne
šole, potem se je začela druga svetovna vojna. Ker je
bilo življenje težko, je z
mamo in sestrami pogosto v
gozdu nabirala maline in
gobe za prodajo, da so nekaj
dodatno zaslužili, opisuje
vnukinja.

Nov dom na Gorenjskem
Na Gorenjsko je prišla kot
mlado dekle in dobila manjše stanovanje v Radovljici.
Zaposlila se je v jeseniški
železarni, kjer je spoznala
moža Toneta, ki je prav tako
s trebuhom za kruhom na
Gorenjsko prišel z Dolenjske. V zakonu sta se jima
rodila hči in sin. V Predtrgu

je učila branja not in osnov
igranja. Z vajo se je naučila
nekaj melodij, tako da je na
izletih društva rejcev malih
živali na avtobusu igrala za
dobro voljo, vedo povedati
domači. Rada je šla tudi na
kakšno veselico, kjer je ob
melodijah domačih ansamblov zelo rada tudi zaplesala
in zapela.
In ne le to: iz velike ljubezni
do harmonike in glasbe se je
pri dobrih 75 letih vpisala na
kratek glasbeni tečaj, kjer je
obnovila znanje igranja harmonike, na koncu pa so
tečajniki z učiteljem za
domače pripravili še manjši
koncert.

Za praznik je plesala

Slavljenka Pavla Urbanč
v Radovljici sta kupila parcelo in zgradila hišo. Pri gradnji je Pavla veliko fizično
pomagala sama. Kasneje je
veliko let delala na Lancovem, do upokojitve pa na
Lipu v Podnartu. Poleg službe, ko je bila še zaposlena,
in varstva vnukov je poleti
hodila še v »tarbarh« k predtrškim kmetom.

Idrije, je na Gorenjsko prinesla tudi znanje klekljanja.
Poleti in jeseni je imela veliko veselja z gobarjenjem.
Veliko let je skrbela tudi za
nekaj kokoši," se spominjajo domači in dodajajo, da
danes v prostem času rada
od začetka do konca prebira
Nedeljski dnevnik in posluša domačo glasbo.

Ročna dela, gobarjenje

V šolo pri
petinsedemdesetih

Pozimi je na svojem kolovratu rada predla ovčjo volno.
"Ob zimskih večerih je spletla veliko nogavic, puloverjev in jopic. Ker je otroštvo
in mladost preživela blizu

Pavla je vesele narave, obožuje harmoniko in domačo
glasbo. Pri štiridesetih si je
kupila harmoniko in se vpisala v glasbeno šolo, kjer se

Pavla ima tri vnuke in pet
pravnukov. Vdova je že 15 let
in v svoji hiši še vedno živi
sama ob malo pomoči svojcev, ki živijo v bližini. Na
dan praznovanja častitljivega jubileja ji je družina na
hčerinem vrtu pripravila rojstnodnevni piknik. Veliko
presenečenje je bil prihod
harmonikarja v narodni
noši, ki je zaigral ter zapel le
zanjo. Ob zvokih harmonike
se je kljub bolečim kolenom
zavrtela in veselo zavriskala.
Za konec pa so jo domači
presenetili še z veliko torto v
obliki jurčka, je povedala
vnukinja in dodala, da ji
prav vsi v družini želijo še
veliko zdravja in dobre volje.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im 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.
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.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Prireditve
Od 23. julija do 20. avgusta
Petek, 23. julija
ob 19.00: Klavirski koncert udeležencev tradicionalnega glasbenega
izobraževanja s koncerti klasične glasbe v organizaciji La Casa de
Kamna, prof. Sorokow, Dvorana Glasbene šole Radovljica

Četrtek, 29. julija
od 16.00 do 21.00: ARTish, rokodelska tržnica
od 20.00 do 23.00: The Mood Swingers in kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Petek, 30. julija
ob 21.30: Greta, dokumentarni, vstop prost, letni kino, dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 31. julija
ob 19.00: Luka, animirani film, ob 21.00, Šarlatan, biografski film,
Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 1. avgusta
10.00 do 19.00: Srečanje mest na Venerini poti, srednjeveški dan z
rokodelsko tržnico, uličnimi predstavami in plesnimi nastopi, lokostrelski turnir, Linhartov trg, Radovljica
ob 19.00: Luka, animirani film, ob 21.00: Črna vdova, zf akcija, Linhartova dvorana Radovljica*

Sreda, 4. avgusta
ob 20.00: Predstava za vsako priložnost in kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Lado Bizovičar, Radovljiški park*

Četrtek, 5. avgusta
ob 18.30: Slovesnost ob prazniku Občine Radovljica, Radovljiški park
ob 20.00: Opera za ljudi, koncertna izvedba opere Seviljski brivec,
nastop udeležencev masterclassa maestra Georga Pehlivaniana in
kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Radovljiški park*

Petek, 6. avgusta
ob 19.00: Hišni ansambel Avsenik, Gostilna Avsenik, Begunje na
Gorenjskem*
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Carl Orff in Comedian Harmonists
– ansambel Die Singphoniker, Baročna dvorana Radovljiške graščine
ob 21.00: Salon pri Romy, drama, vstop prost, letni kino, dvorišče
Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 7. avgusta
ob 19.00: Duša, animirani glasbeni film, ob 21.00: Črna vdova, zf
akcija, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja. 8. avgusta
ob 19.00: Duša, animirani glasbeni film, ob 21.00: Šarlatan, biografski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 8. avgusta
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Rekonstruirani orgelski koncerti J.
S. Bacha – Bart Jacobs, ansambel Les Muffatti, cerkev Marijinega
oznanjenja, Velesovo

Torek, 10. avgusta
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Instrumentalna glasba iz arhiva
ljubljanske stolnice – ansambel musica cubicularis, Baročna dvorana
Radovljiške graščine

Četrtek, 12. avgusta
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Hebrejski psalmi Salomoneja Rossija – ansambel Profeti della Quinta, cerkev sv. Petra, Radovljica

Petek, 13. avgusta
ob 19.00: Ansambel Zupan, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Glasba za renesančno lutnjo Johna
Dowlanda – Bor Zuljan, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ponedeljek, 16. avgusta
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Koncert 39. Festivala Radovljica
2021, cerkev sv. Petra, Radovljica

Torek, 17. avgusta
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Triosonate Dietericha Buxtehudeja
– Cecilia Bernardini, Markku Luolajan - Mikkola, Aapo Häkkinen,
Baročna dvorana Radovljiške graščine

Sreda, 18. avgusta
ob 19.00: Ansambel Saša Avsenika, Gostilna Avsenik, Begunje na
Gorenjskem*

Četrtek, 19. avgusta
ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Samospevi in klavirska glasba Eduarda de Lannoyja – Anna Terterjan, Mikayel Balyan, Baročna dvorana
Radovljiške graščine

Petek, 20. avgusta
ob 19.00: Veseli Begunjčani, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
ob 21.00: Gagarin, drama, vstop prost, poletni kino, dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Kratke novice
Okusi piva
Letos se je festival Okusi piva zgodil. Gostil ga je ponovno
grajski park. Na njem so uživali tako pivoljubi kot naključni
obiskovalci, saj je bila ponudba piv domačih malih pivovarn
pestra. Tradicionalno so se oglasili tudi nekateri ponudniki
Okusov Radol’ce s svojo » street food« izvedbo. Med lokalci sta se dobro znašla Jože Godec in Admir Jusič, ki sicer
spadata v bohinjski okoliš, medtem ko so mali pivovarji prišli praktično iz vseh vetrov: od domačinov do Begunj pri
Cerknici, Žirov in Kamnika, ki pa v Sloveniji velja praktično
za prestolnico malih pivovarjev. Tako sta se na primer na
Okusih piva prvič predstavila Andrej Matko in Vesna Potočnik s pivom Matenc iz Begunj pri Cerknici in z živalskim
poimenovanjem piv dosegla kar nekaj zanimanja. Pa seveda
brez žive glasbe na Okusih tudi ni šlo. Se je pa na festivalu
vseeno čutilo, da ne gre za običajno leto, saj so nekatera
pravila, kljub izboljšani epidemiološki sliki in zrahljanim
ukrepom, ostala. In tudi obiskovalci so že ozavestili stanje,
v katerem smo se znašli zaradi prisotnosti covida-19.

Vsak petek v juliju ob 21.30, v avgustu ob 21.00
Poletni kino, Linhartova dvorana Radovljica
Vsak ponedeljek ob 16.00: brezplačen voden ogled Gradu Kamen
(julij, avgust)
Vsak torek ob 10.00: brezplačen voden ogled Radovljice, začetek TIC
Radovljica
Vsako sredo ob 15.00: brezplačen voden pohod iz Radovljice v Kamno Gorico in ogled vaškega jedra (julij, avgust)
Vsak četrtek ob 10.00: brezplačen voden ogled Mošenj in Vile Rustica (julij, avgust)
*dogodek z vstopnino

Razstave:
5. 8.– 31. 12. 2021 Mestni muzej Radovljica: Ivan Ivačič, kuharski
mojster – prva slovenska kuharska zvezda, 100. obletnica rojstva
(1921–1984); odprtje razstave 5. 8. 2021 ob 18. uri; »Ivan Ivačič je bil
prva slovenska kuharska zvezda, saj je svoje znanje in kuharske
spretnosti s snemanj v živo delil tudi s televizijskimi gledalci; Posavski muzej Brežice bo z razstavo gostoval v Muzejih radovljiške občine, saj je ravno v Radovljici kuharski mojster preživel svoja zadnja
leta.
Razstava likovnih del na papirju iz zbirke Galerije Šivčeva hiša –
Galerija Šivčeva hiša
Razstava del študentov Fakultete za dizajn in članic skupine Kreativnice v okviru bienala BIEN – Vrt galerije Šivčeva hiša, junij–avgust;
odprto: torek–nedelja 10.00–12.00 in 17.00–19.00; brezplačen vstop
Živeti skupaj – O čebeli in človeku – nova stalna razstava Čebelarskega muzeja – Radovljiška graščina, Radovljica; odprto torek–nedelja 10.00-18.00, vstopnina
Vojni plakat – Iz depoja Gornjesavskega muzeja Jesenice, gostujoča
razstava Gornjesavskega muzeja Jesenice – Muzej talcev, Begunje;
odprto julij–avgust: sobota od 10.00 do 16.00, vstopnina

Festival Okusi piva je gostil grajski park.

Poletna noč na Podvinskem vrtu
Včasih je bilo takšnih in drugačnih, degustacijskih in gurmanskih večerij in dogodkov ogromno. Sedaj so postale
prej redkost, bolj izjema. V začetku poletnih mesecev je tako
po dolgem času ekipa Vile Podvin povabila na Chefovo
večerjo, za uvod vanjo pa so na vrtu Vile svoja vina predstavili še trije vinarji, tudi iz konzorcija Viniveri. Tako so prisotni lahko degustirali vina Valterja in Klemena Mlečnika, Franca Vodopivca s kmetije Slavček ter vina z biološko-dinamične kmetije Urbajs Acija Urbajsa ter tudi že njegovega sina.
Taista vina so potem pospremila tudi krožnike, ki jih je pripravila ekipa z Michelinovo zvezdico nagrajene Vile Podvin
z glavno kuhalnico Urošem Štefelinom na čelu. Bil je večer,
na katerem so ljudje veliko izvedeli o pravih vinih (vini veri),
o posebni življenjski usmeritvi in filozofiji vinarjev in okušali kombinacije Štefelinovih krožnikov. Po dolgem času so
brbončice prišle na svoj račun.

Ob četrtkih se predstavi tudi Artish
Uvodni dogodek v poletno dogajanje je gostil prvega julija
radovljiški park. Nastopil je dolgo pričakovani Queen Tribute Band. Tudi druga četrtkova večerna druženja v starem
mestnem jedru Radovljice so bila prepletena z glasbo. Na
zadnji večer, 29. julija, bo nastopila Monika Avsenik v družbi skupine The Mood Swingers. Se pa radovljiški četrtki
začenjajo že popoldne z rokodelskim sejmom, katerega del
je tudi tako imenovani Artish, kjer sodelujejo umetniki in
ustvarjalci iz različnih krajev Slovenije, na stojnicah pa lahko
izbirate tudi med izdelki domačih rokodelcev in ustvarjalcev. Po osmi uri zvečer nato Linhartov trg obišče še kulinarična tržnica Okusov Radol'ce, in sicer tik pred zgoraj omenjenimi večernimi koncerti. Kljub bolj sproščenemu vzdušju
tega še vedno krojijo veljavni ukrepi NIJZ in te upoštevajo
tako obiskovalci kot organizator dogodka.

Obiskovalci kulinaričnega dogodka so že pred večerjo
lahko spoznali vinarje in spremljajoča vina večera.

ob 21.00: Sinovi burje, dokumentarni, vstop prost, letni kino, dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 14. avgusta
ob 18.00: Škratki, animirani film, ob 20.00: Anette, muzikal, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 15. avgusta
ob 18.00: Škratki, animirani film, ob 20.00, Anette, muzikal, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 15. avgusta
ob 19.30: Petje Marijinih pesmi pred Arhovim znamenjem, Kamna
Gorica

Košarka
Iz Radovljice v Tokio
Športna dvorana Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici je v preteklosti že gostila številne ekipe. V prvi plan
zagotovo sodita odbojkarska in košarkarska reprezentanca
Slovenije. Svoje domače tekme sta v njej igrali odbojkarski
ekipi ACH Volley in UKO Kropa. Pred kvalifikacijskim turnirjem v Kaunasu v Litvi za olimpijske igre se je košarkarska
reprezentanca Slovenije pod vodstvom trenerja Aleksandra
Sekulića pripravljala prav v tej dvorani. Za Kaunas je bila
radovljiška dvorana srečen kraj. Bo tudi za olimpijske igre v
Tokiu? Močno si želimo, da bi bila.
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Slovenska olimpijska
bakla tudi v Radovljici
V Tokiu na Japonskem se prav danes začenjajo olimpijske igre. Simbol tega velikega športnega
dogodka je tudi olimpijska bakla, ki je v slabih treh mesecih obiskala vse slovenske občine. Prejšnji
torek je preverila olimpijski utrip tudi v Radovljici.

Slovenska bakla je simbol
povezovanja, zato želijo z njo
povezati ljudi iz vseh 212
občin ter širiti vrednote
olimpizma. V 81 dneh je
opravila pot po vseh slovenskih občinah in v tem času
plavala, se spuščala z jadralnimi padalci, osvojila je Triglav, bila na Blejskem otoku.
Preden je pozdravila ljudi na
Vurnikovem trgu, se je družila tudi s slovensko košarkarsko reprezentanco, ki je v
pred odhodom v Tokio trenirala prav v Radovljici.
Po trasi po središču Radovljice so mladi člani Plavalnega kluba Radovljica, športnega odseka Planinskega
društva Radovljica, Taekwon-do kluba Radovljica,

Foto: Gorazd Kavčič

Lara Humerca

Po trasi po središču Radovljice so baklo ponesli skozi cilj na Vurnikovem trgu in jo predali
radovljiški olimpijki daljinski plavalki Špeli Perše ter županu Cirilu Globočniku.

IŠČEMO AVTOKLEPARJA

tekaške skupine Tečemo z
nasmehom, Atletskega kluba Radovljica, društva Ejga,
društva HKMK Bled in Centra za usposabljanje in varstvo Radovljica baklo ponesli
skozi cilj na Vurnikovem
trgu in jo predali radovljiški
olimpijki daljinski plavalki
Špeli Perše ter županu Cirilu Globočniku.
Na trgu pred knjižnico je
baklo pričakala množica ljudi, med njimi tudi nekdanji
in letošnji olimpijci. Radovljica ima tako kot na zadnjih
sedmih na olimpijskih igrah
tudi letos svojo predstavnico, to je plavalka Špela Perše, ki navdušenja nad svojo
uvrstitvijo na igre ne skriva,
glede rezultata pa pravi:
"Najbolj si želim izboljšati
16. mesto s prejšnjih olimpijskih iger, bomo pa videli,
kako bo."
Radovljica je sicer ena od
najbolj "olimpijskih" slovenskih občin: Franci Petek je
bil prvi zastavonoša samostojne Slovenije, Luka Špik in
Iztok Čop sta osvojila prvo
zlato olimpijsko medaljo za
samostojno Slovenijo, Sara
Isaković pa prvo olimpijsko
medaljo v plavanju za samostojno Slovenijo. Olimpijci,
ki živijo oziroma so živeli v
občini Radovljica, so tudi:
Jure Franko, Sadik Mujkić,
Peter Prevc, Jakov Fak,

POVEJ
NAPREJ!

Tomas Globočnik, Janez
Demšar, Boštjan Goličič,
David Rodman, Ivo Zupan,
Marjan Burgar, Tea Zupan
ter Alenka in Nataša Kejžar
pa hokejski legendi Bine
Felc in Boris Čebulj.
Baklo je prišla pozdravit tudi
nekdanja olimpijka Ada
Smolnikar Bešter, ki je nastopila na olimpijskih igrah v
Helsinkih leta 1952. Tekmovala je v športni in ritmični
gimnastiki skupaj še z osmimi dekleti. V športni gimnastiki so osvojile enajsto mesto, v ritmični pa osmo. Svojo
izkušnjo opisuje kot čudovito. "To so bile moje sanje vse
od takrat, ko sem bila še
šolarka." Kaj pa ji je najbolj
ostalo v spominu? "Vsi smo
bili že postavljeni na stadionu, ko je mimo pritekel Paavo Nurmi, ki je kot zadnji
tekač nosil olimpijsko
baklo."
Med drugimi športniki je
svoje misli delila tudi Sara
Isaković, naša nekdanja plavalka, ki je dala nasvet mladim, ki jim je položila na
srce, naj si upajo sanjati.
"Stara sem bila 12 let, ko
sem se zavestno odločila, da
si želim biti olimpijka in da
si želim olimpijske medalje.
Že takrat sem sanjala." Pri
stavila pa je, da samo sanje
za uspeh niso dovolj, zanj je
potrebno tudi trdo delo.

Naslov za prijavo:
zaposlitev@avtotehna-vis.si

Ne veste kam s starim avtom?
Želite menjati staro za novo ali staro za staro?

V Avtotehni VIS ODKUPIMO vaše vozilo, vi pa se lahko
še danes odpeljete z novim ali malo rabljenim.
Privoščite si!

7+1 SEDEŽEV

OPEL VIVARO
že za

251 €/mesec

Letnik 2021, 0 km
106 kW (144 KM), 2000 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

ZA 2 EURO PALETI

OPEL COMBO
že za

159 €/mesec

Letnik 2021, 0 km
75 kW (102 KM), 1499 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

MLADI OPEL

OPEL GRANDLAND X
že za

220 €/mesec

Letnik 2021, 3500 km
96 kW (131 KM), 1499 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

NIK
AVTOMATSKI MENJAL

PEUGEOT 308
že za

109 €/mesec

Letnik 2018, 92952 km
88 kW (120 KM), 1560 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

BOGATA OPREMA

OPEL INSIGNIA
že za

197 €/mesec

Letnik 2018, 82874 km
125 kW (170 KM), 1956 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

*Cene in podatki veljajo na dan poslane objave v tisk. Pridržujemo si pravico do napake v tisku ali spremembe ponudbe. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Insignia; vrednost predmeta
financiranja znaša 20.990 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), polog pa znaša 40% (8.396 €). Mesečni obrok znaša 196,41 €. Efektivna obrestna mera znaša 8,24 %. Stroški obdelave in posla so vključeni v plačila na začetku.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Več informacij je na voljo pri prodajnih svetovalcih v salonih Opel Avtotehne VIS.

