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Na knjižnem
sejmu

Gasilska
vaja

Radovljica bo konec
novembra kot gostujoča
občina sodelovala na
33. Slovenskem knjižnem
sejmu v Cankarjevem
domu.

Radovljiški gasilci
so preverjali, kako
bi ob požaru lahko
posredovali v
blokovskem naselju.
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Okusi Radol'ce za
popestritev novembra

Okoljsko priznanje

Letos v Okusih Radol'ce sodeluje devet restavracij in gostiln, ki sta jih kulinarična strokovnjaka
Violeta in Uroš Mencinger ocenila z več kot tremi sončki in torej vredne obiska. Uvodna prireditev
tokrat v Lescah.
Marjana Ahačič
Mesec november je v Radovljici že tradicionalno mesec
Okusov Radol'ce. Lokalna
hrana, pristni okusi v domačih receptih, pripravljenih na
moderen način, in izbrani
meniji po enotni ceni 17
evrov bodo tudi letos številne
domačine, turiste in obisko-

valce od drugod privabljali v
devet sodelujočih restavracij
oziroma gostiln: Vilo Podvin,
Mošnje, Restavracijo Lambergh, Dvorska vas, gostilne
Kunstelj, Lectar in Avguštin
v Radovljici, gostišči Tulipan
v Lescah in Draga v Dragi pri
Begunjah, Joštov hram v
Podnartu ter gostilno Pr'
Tavčar v Begunjah.

Letošnji Okusi Radol'ce so
se začeli prejšnji petek z
otvoritveno večerjo v Gostišču Tulipan. Pri pripravi
menija je sodelovalo vseh
devet restavracij. Že popoldne pa je bila pred gostiščem tržnica lokalnih dobrot
z degustacijami. Zaključna
večerja Okusov Radol'ce bo
2. decembra na Linharto-

vem trgu v Radovljici, ko
bodo organizatorji pripravili ponudbo devetih različnih jedi t. i. street food
ponudbe. Na ta dan bodo v
Radovljici prižgali tudi praznične luči in pripravili
pester ulični ter glasbeni
program.

KRAJEVNE NOVICE

OBLETNICA

KULTURA

MLADI

Krajevni praznik na
Lancovem

Marko Anton Kappus

Knjižni prvenec
Natalije Šimunović

Matematični olimpijec

Slavnostni govornik je bil
letos predsednik državnega
zbora dr. Milan Brglez.

Letos mineva tristo let od
smrti v Kamni Gorici rojenega jezuita misijonarja Marka
Antona Kappusa.
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Glasbenica, profesorica violine in viole, je pred kratkim
objavila zbirko kratkih zgodb
in mladinski roman.

Andraž Maier iz Ljubnega se
je med poletnimi počitnicami udeležil kar dveh matematičnih olimpiad, v Riu de
Janeiru in Vilni.
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Društvo Planet Zemlja je Radovljici podelilo
priznanje planetu Zemlja prijazna občina.
Ocenjevali so področja: učinkovita raba in
obnovljivi viri energije, promet, narava, gozdovi,
odpadki, hrup, trajnostni turizem, samooskrba,
otroška igrišča in komuniciranje.
Marjana Ahačič
Radovljica – Društvo Planet
Zemlja je v četrtek na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelilo že sedme nazive planetu Zemlja prijazna
občina. V kategoriji občin
nad deset tisoč prebivalcev je
naziv prejela Radovljica.
"Nagrada nas je razveselila,
saj pomeni priznanje za naša
prizadevanja na področju
trajnostnega razvoja. Občinski projekti, kot so energetske obnove javnih stavb,
celostna prometna strategija
občine, 'zero waste', trajnostna destinacijska znamka
Radol'ca – pristno sladka,
podpora čebelarstvu prek
čebelarskega centra, javni
biodinamični učni vrt s certifikatom demeter, hranilnica
semen Semenjalnica, številne tematske poti v naravi,
označitev kolesarskih stez,
nas zagotovo opredeljujejo
kot planetu Zemlja prijazno
občino," je ob prejemu
nagrade povedal radovljiški
župan Ciril Globočnik. Občina je v natečaju redno sode-

lovala od leta 2011. Med
sodelujočimi občinami je
dosegla najboljše rezultate
na raziskovanih področjih,
med katerimi so učinkovita
raba in obnovljivi viri energije, promet, narava, gozdovi,
odpadki, hrup, trajnostni
turizem, samooskrba, otroška igrišča in komuniciranje.
Natečaj Planetu Zemlja prijazna občina drugo leto
zapored poteka ob častnem
pokroviteljstvu predsednika
Vlade RS in v soorganizaciji
Ministrstva za okolje in prostor, so sporočili z radovljiške občinske uprave, podporo projektu pa je izrazilo
tudi Združenje občin Slovenije. Natečaj med drugim
pripravljajo strokovnjaki
Direktorata za kmetijstvo
Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Nacionalnega instituta za
javno zdravje, Zavoda za
gozdove, Zavoda za varstvo
narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za gradbeništvo Slovenije
in društva Planet Zemlja.

Priznanje je prevzel župan Ciril Globočnik
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Okusi Radol'ce, jesenska
popestritev novembra

OBČINA RADOVLJICA

RAZPIS
»Priznanje in nagrada Občine Radovljica
odličnim študentom«

31. stran

Ob občinskem prazniku, 11. decembru 2017, bo Občina
Radovljica nagradila izjemno uspešne študente visokih šol
in fakultet visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske
stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske stopnje in
magistrskih programov 2. bolonjske stopnje (raven 6/2 in 7),
ki so v letu 2017 zaključili študij in opravili diplomo z odliko.
To pomeni, da so dosegli skupno oceno vseh izpitov zadnje
ga, v celoti zaključenega letnika, vključno z diplomsko nalo
go, najmanj 9,51.

Projekt Okusi Radol'ce je
nastal predvsem zaradi želje
po večji uporabi lokalnih
sestavin in jedi pa tudi zaradi promocije bogate kulinarike radovljiškega območja
in povezovanja ponudnikov
tega območja. Hkrati pa tudi
zaradi oživljanja turistično
precej nezanimivega in
manj obiskanega meseca
novembra, je povedala Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki že šesto leto
uspešno organizira in vodi
projekt.

Pogoji:
Na razpis se lahko javijo študenti, ki imajo stalno prebivališče
v občini Radovljica in niso starejši od 26 let.
Vloga mora vsebovati:
–	pisno vlogo študenta s prijavo na razpis »Priznanje in
nagrada Občine Radovljica odličnim študentom« z nave
denim naslovom, dosegljivo telefonsko številko in elek
tronskim naslovom,
–	študent mora priložiti potrdilo o opravljenih izpitih z izra
čunano skupno oceno vseh izpitov zadnjega, v celoti zak
ljučenega letnika, potrjeno od visokošolske organizacije
oz. fakultete visokošolskih strokovnih programov 1.
bolonjske stopnje, univerzitetnih programov 1. bolonjske
stopnje in magistrskih programov 2. bolonjske stopnje
(raven 6/2 in 7), s potrdilom o opravljeni diplomski nalogi,
na katerem je razvidna dosežena ocena diplomskega dela.

Rekordna poletna sezona

Nagrada:
Študenti, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo prejeli
praktično darilo in denarno nagrado v višini razpoložljivih
sredstev v proračunu, vendar ne več kot 400 EUR neto na
posameznega študenta.

Številka: 094-0004/2017
Datum: 19. 10. 2017

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

www.radovljica.si

Predložitev vlog:
Kandidati morajo predložiti pisne vloge z zgoraj navedeno
dokumentacijo do petka, 24. 11. 2017, zaradi svečane pode
litve ob občinskem prazniku, in sicer v zaprti ovojnici na na
slov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
s pripisom »Priznanje in nagrada Občine Radovljica odličnim
študentom«.
Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 23 38.

Kljub precejšnjemu povečanju nastanitvenih kapacitet
v primerjavi s prejšnjimi
leti, predvsem na račun
novih zasebnih ponudnikov
sob za turiste, že v začetku
poletja tisti, ki si nastanitve
niso vnaprej rezervirali, v
Radovljici in okolici tako
rekoč niso več mogli dobiti
prenočišča. Številke potrjujejo tudi odlično poletno
sezono: po podatkih Občine
Radovljica so od januarja do
konca septembra letos zabeležili skoraj 240 tisoč nočitev (225 tisoč tujih in 14
tisoč domačih), kar je bistveno več kot v vsem lanskem
letu, ko jih je bilo skupaj
163.420. V juliju in avgustu
skupaj je bilo na območju
občine Radovljica registriranih nekaj manj kot 168 tisoč
nočitev (lani 111 tisoč), ob
tem, da jih gre velika večina
na račun Kampa Šobec, kjer

Nataša Mikelj in kuharski mojster Uroš Štefelin
destinaciji. "Slovenija kot
turistična destinacija je v
trendu, na to vplivajo številni dejavniki, tudi trenutna
politična situacija v svetu.
Mislim, da bi morali po tej
sezoni vsi akterji svoje promocijske aktivnosti usmeriti
v promocijo produktov in
aktivnosti pred in po sezoni.
Veseli smo, da se je ponudba nastanitvenih kapacitet
tako hitro odzvala povpraševanju, hkrati pa opažamo
pomanjkanje ostale ponudbe, ki ne sledi tako hitro,
predvsem s področja doživetij. Razvijati in spodbujati bi
morali butične inovativne
turistične produkte, se
usmerjati v individualni, in
ne masovni turizem in strmeti k boljši kvaliteti stori-

Po podatkih Občine Radovljica so od januarja do
konca septembra letos zabeležili skoraj 240
tisoč nočitev (225 tisoč tujih in 14 tisoč
domačih), kar je bistveno več kot v vsem
lanskem letu, ko jih je bilo skupaj 163.420
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so jih v dveh poletnih mesecih realizirali več kot 113
tisoč (lani 71 tisoč). Kampi
so tako po zadnjih podatkih,
ki so na voljo, letos ustvarili
skoraj 60 odstotkov vseh
nočitev, kar je podobno kot
lani. Tuji gostje so ustvarili
94 odstotkov vseh nočitev,
domači le šest odstotkov,
povprečna doba bivanja je
2,5 dneva. Vzpodbudno pa
je, da turistični delavci opažajo izboljšanje zasedenosti
kapacitet v času pred in po
glavni sezoni.

Cilj: konstantna rast
Kot poudarja Nataša Mikelj,
direktorica Javnega zavoda
Turizem in kultura Radovljica, si za rast nočitev, predvsem v času izven glavne
turistične sezone, prizadevajo že od začetka sistematičnega razvoja turizma v

tev. Mogoče so pričakovanja
po tej sezoni res velika, vendar sem mnenja, da tako
skokovitega porasta ne bo
več. Cilj mora biti konstantna rast, ki zagotavlja kvaliteto storitev in zadovoljstvo
gostov," je prepričana Nataša Mikelj.

Kvaliteta je ključna za
razvoj
Kot še poudarja Mikljeva, je
kvaliteta ključna za razvoj
turizma v prihodnosti.
"Nekaj pri tem lahko stori
lokalna turistična destinacija – v obliki izobraževalnih
delavnic in podobno. Tudi
za določene projekte, ki jih
organiziramo mi, na primer
Okuse Radol'ce, smo za cilj
postavili kvaliteto, in ne
kvantiteto. Ni pomembno,
koliko nas je, pomembno je,
da tisti, ki so z nami, izpol-

"Če se primerjamo v slovenskem merilu, potem
je lahko Radol'ca vzor marsikomu. Če pa
pogledamo k sosedom v Avstrijo, vidimo, da
imamo še veliko izzivov."
njujejo določene standarde
kvalitete. Če se primerjamo
v slovenskem merilu, je lahko Radol'ca vzor marsikomu. Če pa pogledamo k
sosedom v Avstrijo, potem
vidimo, da imamo še veliko
izzivov.

Največ je individualnih
gostov
Zaradi narave nastanitvenih
kapacitet sedaj prednjačijo
individualni gostje, to so
gostje, ki si jih želimo, pojasnjuje Nataša Mikelj. "Ko
predstavljamo in promoviramo destinacijo, poudarjamo
svoje razlikovalne prednosti,
kar vpliva tudi na to, kakšni
gostje bodo prišli k nam. K
nam tako prihajajo posamezniki, pari in družine, ki jih
zanima kulturna dediščina,
pohodništvo in kolesarjenje,
kulinarika, ribolov, prireditve in festivali ... Ko gost izbira destinacijo, točno ve, kaj
ga zanima, in potem raziskuje, kaj mu destinacija
ponuja. Na končno odločitev
pa v največji meri vplivajo
mnenja turistov, ki so tam
že bili in priporočajo, kaj je
vredno obiskati, doživeti."

Turizem na prelomnici
Mikljeva se sicer strinja, da
je glede na izjemne premike, ki smo jim v zadnjih
letih priča v turizmu, panoga na prelomnici, a je obenem prepričana, da je destinacija Radol'ca že dolgo na
začrtani pravi smeri in da je
treba tako tudi nadaljevati.
"Imamo strategijo, ki jo uresničujemo in je naše vodilo
do leta 2020. Želela bi si, da
bi šel razvoj turizma v trajnostno mobilnost, verja-

mem, da je to ogromen izziv
za širšo regijo, kjer se morajo aktivno in sorazmerno
hitro vključiti vse občine
zgornje Gorenjske. Prihodnost turizma je v kvalitetnih, butičnih in inovativnih
produktih. Prihodnost turizma je v povezovanju, tem,
kar mi že počnemo v skupnosti Julijskih Alp," poudarja Mikljeva, ki je zadovoljna
z doseženim v zadnjih sedmih letih, odkar vodi radovljiški turizem. "Na dosedanje delo Turizma Radovljica
sem ponosna in po sedmih
letih lahko rečem, da smo
naredili premik. Veseli me,
da ljudje to tudi opazijo.
Zahvala za uspeh pa gre
seveda predvsem moji predani, delovni in srčni ekipi."

Letno srečanje turističnih
delavcev
Letošnja izjemna turistična
sezona bo v prihodnjih
mesecih še ocenjevana in
analizirana z različnih vidikov. Med drugim tudi na
srečanju ponudnikov namestitvenih zmogljivosti in
drugih turističnih storitev,
predstavnikov turističnih
društev, zavodov za turizem
ter drugih deležnikov v tem
sektorju, ki ga vsako leto ob
koncu turistične sezone
organizira Občina Radovljica. Tokrat bo letno srečanje
v hotelu Krek v Lescah v sredo, 15. novembra, ob 16. uri.
Udeleženci bodo pregledali
rezultate letošnje turistične
sezone, izvedene projekte in
načrte za leto 2018. Predstavljene pa bodo tudi novosti za poročanje zavezancev
za turistično takso.
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Na seji o prostoru
za regijsko bolnišnico
Občinski svet se je na oktobrski seji seznanil s prostorskimi možnostmi za umestitev regijske
bolnišnice na jugovzhodni rob Radovljice. V prostorskem redu občine je to območje že namenjeno
zdravstveni dejavnosti.
Marjana Ahačič

malno lokacijo za izgradnjo gorenjske regijske bolnišnice. V prostorskem
redu občine je to območje
namenjeno zdravstveni
dejavnosti.
Programsko-prostorska preveritev je bila pripravljena
kot strokovna podlaga v postopku izdelave predvidenega
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Dokument obsega analizo
stanja prostora in variantne
rešitve umestitve bolnišnice. Iz pridobljenih predhodnih smernic nosilcev urejanja prostora izhaja, da je na
tem območju mogoče uvrstiti regijsko bolnišnico in
izpolniti pogoje z ustreznim
načrtovanjem objektov, ugotavljajo na občinski upravi.
Občina bo preveritev posredovala ministrstvu za zdravje s predlogom, da preverjeno lokacijo upošteva pri
načrtovanju mreže in umestitve regijskih bolnišnic.

Člani radovljiškega občinskega sveta so se sredi oktobra zbrali na redni seji, na
kateri so med drugim razpravljali o možnostih za
umestitev regijske bolnišnice na jugovzhodni rob
Radovljice.
Svetniki so se seznanili s
prostorsko programsko preveritvijo za umestitev
Gorenjske regijske bolnišnice v Radovljici na območje,
ki obsega približno deset
hektarov, v neposredno bližino avtocestnega priključka
na jugovzhodnem robu
Radovljice – med avtocesto
na severu, gozdno učno potjo na vzhodu, poslovno cono
na zahodu in robom savske
terase na jugu.
Območje ima ugodno prometno povezavo v regiji in
navezavo na prometno
infrastrukturo Radovljice
in Lesc ter predstavlja opti-

Svetniki so sprejeli Odlok o
drugih spremembah in
dopolnitvah Občinskega
lokacijskega načrta Dolina v
Lescah, ki na posameznih
območjih vsebuje predvsem spremembe glede preoblikovanja gradbenih parcel, povečanja števila objektov ter lokacije uvoza na
parcelo.
Sprejeli so tudi nov Odlok o
nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini
Radovljica. Novi odlog je
občinska uprava pripravila
na podlagi poziva ministrstva za okolje in prostor, ki je
opravilo nadzor zakonitosti
veljavnega odloka in ugotovilo neskladnosti s pravnimi
podlagami s tega področja.
Ministrstvo je zahtevalo, da
občina do konca letošnjega
leta odpravi neskladnosti
tako, da sprejme nov odlok.
Za večino zavezancev sprememb ne bo, saj se območja
s plačilom nadomestila in

Najprej krožišče,
nato še pločnik
Direkcija za infrastrukturo že vso jesen ureja doslej začasno krožišče med
Radovljico in Lescami. Gradbena dela bodo končana do konca meseca. V
nadaljevanju bo Občina Radovljica zgradila še pločnik do mostu čez Savo
na Lancovem.
Marjana Ahačič

Foto: Tina Dokl

Medtem ko država ureja
doslej začasno krožišče,
Občina Radovljica v območju krožišča sočasno gradi
pločnik in kolesarsko stezo,
namešča javno razsvetljavo
ter obnavlja vodovod. Gradnja pločnika naprej ob Cesti
na Jezerca od krožišča do
CUDV Radovljica pa je načrtovana v prihodnjem letu.
Čeprav gre za državno cesto,
bo za gradnjo pločnika in za
okoliško vodovodno infrastrukturo poskrbela občina.
„Zavedamo se, da je potreba
po pločniku že dlje časa velika, a treba je bilo odkupiti
vsa zemljišča, izdelati projekte in dobiti soglasja DRSI,“
pojasnjuje radovljiški župan
Ciril Globočnik. Za izgradnjo pločnika ob Cesti na
Jezerca od CUDV Matevža
Langusa Radovljica do krožišča regionalne ceste in
Boštjanove ulice v Lescah je
občina v proračunih v letošnjem in prihodnjem letu

zagotovila skupaj 155.800
evrov, vključno s sredstvi za
projektno dokumentacijo,
odkupe zemljišč in investicijski nadzor. Obnova vodovoda jo bo stala še dodatnih
78.050 evrov.
Do leta 2020 pa naj bi Radovljičani dobili še pločnik od
CUDV Matevža Langusa do
mostu čez Savo na Lancovem. V načrtu razvojnih programov dela ocenjujejo na
156.500 evrov. Te novosti pa
bodo veseli tudi sprehajalci

dela tematske učne poti Prisluhnimo reki Savi, ki so jo
odprli pred dvema letoma.
Celotna pot je sicer speljana
od mokrišč na Šobcu do Fuksove brvi v Radovljici, a jo
mnogi prehodijo le na delu
od Lancovega do Šobca. Tistim, ki se nočejo izpostavljati
prometnim nevarnostim,
trenutno preostane le, da se
do izhodišča odpravijo po isti
poti, po novem pa bodo nazaj
do Šobca lahko prišli po
vzponu po pločniku mimo

merila za določitev višine
nadomestila ne spreminjajo. Bistveno spremembo pa
predstavlja ukinitev oprostitev plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, za katere ni zakonske
podlage. Po novem do oprostitve ne bodo več upravičeni poslovni prostori občinskih organov in organov
krajevnih skupnosti, poslovni prostori osnovnih šol in
vrtcev ter kmetijski objekti.
Prav tako ni več možna dveletna oprostitev za investitorje – gospodarske družbe
in samostojne podjetnike, ki
na območju občine gradijo
ali obnavljajo objekte za svojo dejavnost, petletna oprostitev za objekte s statusom
kulturnega spomenika, ki se
celovito obnavljajo, in oprostitve plačila za čas izven
sezone za zemljišča za
komercialno rekreacijo, kot
so smučišča, kampi in golfska igrišča.

omenjenega centra in spustu
skozi gozd nazaj do Šobca.
Novega pločnika pa bodo
verjetno najbolj veseli uporabniki CUDV Radovljica.
»Na to, da potrebujemo pločnik, opozarjamo že od
začetka svojega delovanja,
zato smo novice, da ga bomo
končno dobili, zelo veseli,«
pravi direktorica CUDV
Matevža Langusa Radovljica
Slađana Anderle. »Z njim se
bo našim varovancem kakovost življenja in bivanja pri
nas močno dvignila, prav
tako pa bodo na boljšem njihovi starši in naši zaposleni.
Brez pločnika je pot v Radovljico res nevarna in zahtevna.« Center Matevža Langusa je sicer od središča Radovljice oddaljen le nekaj sto
metrov zračne razdalje, ki
pa jo morajo predvsem
gibalno ovirani varovanci na
invalidskih vozičkih premagati po dobra dva kilometra
dogi glavni cesti. Ta povezuje Radovljico z Lipniško
dolino, zato je precej prometna, pločnika pa nima.
Uporabniki CUDV Radovljica ga potrebujejo, saj se v
center Radovljice odpravijo
v trgovino, v knjižnico in v
druge ustanove. Vključujejo
se v življenje v mestu in obiskujejo različne prireditve,
to pa je v trenutnih razmerah težko. Tisti, ki z gibanjem nimajo težav, bi del poti
ob lepem vremenu sicer lahko prehodili po bližnjem
travniku, medtem ko za
gibalno ovirane takšna izbira ne pride v poštev.

Izjemna promocija
za Radovljico
Medijski velikan na področju popotniških vsebin
Lonely Planet je Julijske Alpe z Radovljico in
Linhartovim trgom ter čebelarskim muzejem
uvrstil na visoko tretje mesto na lestvico desetih
regij na svetu, ki bi jih popotniki morali obiskati
v letu 2018.
Marjana Ahačič
Julijske Alpe so v knjigi
Best in Travel, ki jo enkrat
na leto izdajo pri Lonely
Planetu, takoj za Belfastom
in obalo Causeway na
Severnem Irskem ter Aljasko uvrstili med bisere, ki so
v regiji zlasti vredni obiska.
Poleg Blejskega in Bohinjskega jezera so v znotraj
regije med vrednimi obiska
omenili še Vršič, Triglavski
narodni park, Radovljico,
Kranj in Kamnik.
Med točkami, ki jih je treba
videti, pa so Loški grad,
muzej čebelarstva, Linhartov trg v Radovljici in Blejski vintgar.
Omenili so tudi Triglavski
narodni park kot mehanizem, ki zagotavlja, da se
območje ne razvija prehitro, ampak preučeno in
počasi.
"Nekoč primerne le za neustrašne Julijske Alpe počasi
odpirajo vrata vsakemu
popotniku. Naraščajoče število lokalnih ponudnikov
pa združuje pulz dvigajoče
pohodništvo z nadstandar-

dnimi nastanitvami v imenitnih pastirskih kočah,« so
zapisali.
Turizem Radovljica se je
neformalni skupnosti Julijske Alpe pridružili v letu
2011. Na Turizmu Radovljica smo se zavedali, da se
Radovljica kot mikro destinacija sama ne more promovirati na globalnem trgu,
zato smo se povezali in to je
bila dobra odločitev," je uvrstitev na seznam komentirala Nataša Mikelj, direktorica
zavoda Turizem in kultura
Radovljica.
"Prepričana sem, da nam je
prav ta pridružitev povzročila naraščanje števila gostov
in nočitve v destinaciji. Julijske Alpe so v tujini že dolgo
časa prepoznavna regijska
znamka, ki nas geografsko
odlično pozicionira. V ponedeljek, 6. novembra, se začne turistična borza v Londonu, kjer Radovljica predstavlja nosilno temo animacije
Slovenije. Uvrstitev Lonely
Planeta je prišla ravno ob
pravem času, zato jo bomo
izkoristili za še boljši učinek
naše promocije."

Malenkost cenejša oskrba na domu
Na predlog izvajalca Doma dr. Janka Benedika Radovljica je
radovljiški občinski svet soglašal s ponovnim malenkostnim
znižanjem cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu.
Od 1. decembra letos bo tako skupna cena socialne oskrbe
nižja za 1,7 odstotka, cena, ki jo plača uporabnik, pa bo nižja
za 1,65 odstotka. Tako bo skupna cena ure oskrbe na domu
na delavnik 17,96, v nedeljo 24,59 in na dan državnih praznikov pa 26,25 evra. Subvencija Občine Radovljica k ceni
storitve znaša osemdeset odstotkov, so sporočili z radovljiške občinske uprave. Strošek uporabnika, ki plača dvajset
odstotkov cene neposredne socialne oskrbe na domu, za
uro na delavnik bo 3,59, v nedeljo 5,04 in na dan državnih
praznikov 5,39 evra. Kot še pojasnjujejo, so razlogi za znižanje cene v nižjih stroških dela zaradi boljše organiziranosti
dela in prihrankov pri materialnih stroških zaradi električnih
avtomobilov, ki jih socialne oskrbovalke uporabljajo pri svojem delu na terenu. Socialnih oskrbovalk, ki nudijo pomoč
uporabnikom, pretežno starejšim pa tudi invalidom in kronično bolnim, je na področju, ki ga pokriva Dom dr. Janka
Benedika, trinajst. Število uporabnikov raste; v letu 2013 jih
je bilo povprečno petdeset, v letu 2017 pa že 85.

Za državnega svetnika predlagali Vnučca
Radovljiški občinski svet je v na oktobrski seji izvolil svoje
elektorje za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu, in sicer Teo Beton, Branka Fajfarja, Jerneja Kolmana in Andrejo Šmid. Za kandidata za člana državnega
sveta je določil Bogomirja Vnučca.

Brez sprememb proračuna
Spremembe odloka o spremembah proračuna občine za
leto 2017, ki so se nanašale na prerazporeditev sredstev za
nakup parkirnih mest za novo knjižnico, je župan Ciril Globočnik umaknil z dnevnega reda oktobrske seje občinskega
sveta. Upošteval je namreč predlog odbora za finance, naj
občinska uprava pred nakupom podrobneje preuči možnosti najema parkirnih mest, osnutek kupoprodajne in najemne pogodbe pa odboru predloži v obravnavo odboru.
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Občinske novice

Radovljica na slovenskem
knjižnem sejmu

PROGRAM

Radovljica, gostujoča občina na Slovenskem knjižnem sejmu,
Cankarjev dom Ljubljana, od 22. do 26. novembra 2017

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Radovljica bo konec novembra kot gostujoča občina sodelovala na 33. Slovenskem knjižnem sejmu v
Cankarjevem domu. S ciljem, da se na sejmu predstavi čim bolj celovito in atraktivno, sta Občina
Radovljica in Javni zavod Turizem in kultura Radovljica pripravila bogat in pester program, v katerem
sodelujejo šole, javni zavodi, kulturna društva, gostinci in posamezniki.
Marjana Ahačič
Od 22. do 26. novembra bo v
Cankarjevem domu že 33.
Slovenski knjižni sejem.
Letos praznujemo stoletnico
prve slovenske slikanice,
Levstikovega Martina Krpana s Smrekarjevimi ilustracijami, zato so se organizatorji
odločili, da na tokratni sejem
vabi močni in samozavestni
junak s knjigo pod roko.

"Slovenski knjižni
sejem vsako leto
obišče veliko število
obiskovalcev. Ker gre
za ugledno in
uveljavljeno prireditev
ter najpomembnejši
knjižni dogodek pri
nas, smo se odločili
odzvati se povabilu, da
sodelujemo kot
gostujoče mesto. To
sodelovanje pa bomo
izkoristili predvsem za
promocijo bogate
dediščine krajev v naši
občini."
Občina Radovljica na sejmu
sodeluje kot gostujoče mesto. S ciljem, da se na sejmu
predstavi čim bolj celovito
in atraktivno, sta Občina
Radovljica in Javni zavod
Turizem in kultura Radovljica pripravila bogat in pester program, v katerem
sodelujejo šole, javni zavodi, kulturna društva, gostinci in posamezniki. Vsak
dan bo Radovljica izkoristila za predstavitev dediščine,
značilne za občino, hkrati
pa se bo predstavila tudi z
bogato kulinarično ponudbo občine.

Sodelovanje kot
promocija
"Slovenski knjižni sejem
vsako leto obišče veliko število obiskovalcev. Ker gre za
ugledno in uveljavljeno prireditev ter najpomembnejši
knjižni dogodek pri nas,
smo se odločili odzvati povabilu, da sodelujemo kot gostujoče mesto. To sodelovanje pa bomo izkoristili predv-

www.radovljica.si

Sreda, 22. november: Radovljica - Linhartovo mesto
Doživite srce in dušo Radovljice skozi interaktivne in zabavne igre, ki jih
boste igrali skupaj z Linhartovim Matičkom.
Od 9.00 do 20.00: Stojnica Radol‘ca, animator Nejc Šmit, 2. preddverje
Od 10.00 do 19.00: Animacija z Linhartom in Županovo Micko, celotno
prizorišče sejma
Od 10.00 do 11.00: Bralne navade mladih, pogovor z Boženo Kolman Finžgar,
direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, in mlado ustvarjalko Nejo Jeraj
Sedej ter nastopi gledališke skupine Linhartovi čuki OŠ A. T. Linharta Radovljica,
oder Forum v 2. preddverju
Od 10.30 do 12.00: Sladki meni z Elvisom Kudićem, dijakom Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica in tekmovalcem Masterchef Slovenija
2017, ter njegovimi sošolci, oder KulinArtfest v 2. preddverju
Četrtek, 23. november: Kropa – zibelka kovaštva
Doživite Kropo in tradicijo kovaštva s kroparskim kovačem.
Od 9.00 do 20.00: Stojnica Radol‘ca, animator Kropar Davorin Bratuš, 2. preddverje
Od 16.30 do 18.00: Pri Jarmu Kropa: Kroparski fržolov‘c, predstavitev in
degustacija, oder KulinArtfest v 2. preddverju
Od 18.00 do 19.00: Kroparska štorja, pogovor o Kropi, življenju v kraju in
tradiciji kovaštva, s prepletom igranih prizorov v značilnem kroparskem dialektu,
Kulturno društvo Kropa - Dramska skupina Čofta, moderator Anže Habjan, oder
Forum v 2. preddverju
Petek, 24. november: Čebelarski dan
Spoznajte življenje kranjske sivke, oblikujte svoj izdelek iz čebeljega
voska in se posladkajte z medom.
Od 9.00 do 22.00: Stojnica Radol‘ca, animacija in delavnice s Čebelarskim
muzejem Radovljica in Čebelarskim centrom Gorenjske, 2. preddverje
Od 10.00 do 11.00: Enci benci na kamenci, pogovorno igrani dogodek s
snovalcema knjige izštevank Enci benci na kamenci Romanom Gašperinom in
Zvonkom Čohom ter učenci OŠ F. S. Finžgarja Lesce, oder Forum v 2. preddverju
Od 11.00 do 12.00: Slovenska čebelarska dediščina kot izziv, pogovor:
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, mag. Tita Porenta,
kustodinja Čebelarskega muzeja Radovljica, Jelena Horvat, ravnateljica OŠ
Antona Janše Radovljica, Janko Sebastijan Stušek, predsednik Čebelarskega
društva Radovljica, moderatorka Verena Štekar - Vidic, direktorica Muzejev
radovljiške občine, Debatna kavarna v 1. preddverju
Od 15.00: Lectarski muzej, prikaz izdelave lectovih src, stojnica Radol‘ca v
2. preddverju
Od 15.00 do 16.30: Gostilna Kunstelj, Grizike z Majo Buden, prikaz izdelave
in degustacija, oder KulinArtfest v 2. preddverju
Od 17.00 do 18.30: Linhart za vse čase, pogovor z Alenko Bole Vrabec, Lili
Andrejaš in Gašperjem Primožičem s prepletom igranih prizorov v izvedbi
Kulturno umetniškega društva Radovljica, moderator Franci Černe v vlogi
Linharta, oder Forum v 2. preddverju
Od 16.30 do 18.00: Medeni meni s Srednjo gostinsko in turistično šolo
Radovljica, predstavitev in degustacija, oder KulinArtfest v 2. preddverju
Ob 19.00: Radovljiški večer: Eden drug‘mu ogenj dajmo!, dramski igralci
Alenka Bole Vrabec, Jernej Gašperin, Sabina Kogovšek in Manca Ogorevc, standup komik Nejc Šmit, harmonikarski orkester, godalni ansambel ter baletna
skupina Glasbene šole Radovljica in drugi mladi umetniki iz radovljiške občine,
režiser Rok Andres, Klub Cankarjevega doma
Sobota, 25. november: Begunje in Ansambel Saša Avsenika
Begunje na Gorenjskem se predstavljajo z geslom „Glasba in gore“.
Od 9.00 do 22.00: Stojnica Radol‘ca, glasbena animacija, 2. preddverje
Od 11.00 do 12.00: »Mladi smo (mladi smo), zato pa polko radi plešemo«,
pogovor: Sašo Avsenik, Matic Plevel in Martin Juhart o narodno – zabavni
glasbi, moderator Sašo Gašperin, oder Forum v 2. preddverju
Od 12.00 do 13.00: »Je lepša dežela še kje, kot naša kjer sem doma?«,
koncert najbolj znanih Avsenikovih skladb z Ansamblom Saša Avsenika, oder
Forum v 2. preddverju
Od 12.00 do 13.30: Restavracija Lambergh: Brbončice po Begunjsko,
predstavitev in degustacija, oder KulinArtfest v 2. preddverju
Od 13.00 do 14.00: Predstavitev Koledarja Ansambla Saša Avsenika
2018, člani Ansambla Saša Avsenika podpisujejo koledarje, stojnica Radol‘ca v
2. preddverju
Od 17.00 do 18.00: »Na Roblek bom odšel…«, pogovor članov skupine
„Begunc smo junc“ Janija Kolmana in Saša Gašperina v besedi in sliki s
predstavitvijo zgodovine koče na Robleku ter njenih oskrbnikov Roka in Zdenke
Podpečan, oder Forum v 2. preddverju
Nedelja, 26. november: Pristno sladka Radol‘ca
Posladkajte si nedeljski dan s čokolado in začutite toplino deželice, kjer
bivamo v sožitju z naravo in tradicijo.
Od 9.00 do 18.00: Stojnica Radol‘ca, degustacija sadja v čokoladi s Čokoladnico
Molinet, animacija Čokoladni Linhart, 2. preddverje
Od 13.00 do 14.00: Radol‘ca, pristno sladka, pogovor o čokoladi: Uroš
Pogačnik, lastnik Čokoladnice Molinet, in Andraž Javor Briški, avtor nastajajoče
knjige o čokoladi, moderatorka Nataša Mikelj, direktorica Turizma in kulture
Radovljica in avtorica Festivala čokolade Radovljica, oder Forum v 2. preddverju
Ob 16.00: Nagradna igra Radol‘ca, žrebanje nagrad, oder Forum v 2. preddverju

Direktorica Knjižnice Antona Tomaža Linharta Božena Kolman Finžgar in župan Ciril
Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič
sem za promocijo bogate
dediščine krajev v naši občini," je povedal župan Ciril
Globčnik.
Božena Kolman Finžgar,
direktorica Knjižnice Antona Tomaža Linharta, pa ob
tem poudarja, da je pomen
mesta oziroma občine do
kulturne izjemno pomemben. "Ključno je, da ima
občina pozitiven odnos do
kulture in da je ne vidi kot
strošek, kot se pogosto zgodi. Če občina sodeluje na
sejmu, kot je knjižni, je to
seveda znak, da gre za skupnost, ki ji kultura veliko
pomeni. Občina Radovljica
svojo kulturno naravnanost
kaže na različne načine,
spodbuja različne ustanove
in društva, ki delujejo na
tem področju, še zlasti pa se
odnos do kulture kaže prek
spodbujanja bralne kulture
– v Radovljici so s knjigami
obdarjeni že novorojenčki,
kasneje šolarji, župan knjižna darila izroča odličnjakom
in ob različnih drugih posebnih priložnostih. Zato je
sodelovanje Radovljice na
knjižnem sejmu še toliko
bolj primerno in upravičeno," je prepričana Božena
Kolman Finžgar.

Vsak dan pester tematski
program
Prvi dan sejma, v sredo, 22.
novembra, se bo Radovljica
predstavila kot Linhartovo
mesto. Obiskovalci sejma

bodo lahko sodelovali v animaciji z Linhartom, Županovo Micko in Matičkom.
Četrtek bo namenjen Kropi,
zibelki kovaštva. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati Kropo in tradicijo
kovaštva s pravim kroparskim kovačem.
V petek se bo občina predstavila s čebelarko tradicijo.
Na stojnici bo predstavljeno
življenje kranjske sivke, obiskovalci bodo lahko oblikovali izdelke iz čebeljega voska in poskusili tudi različne
vrste medu.

za obiskovalce, v Debatni
kavarni in odru KulinArtfest, kjer bodo vsak dan
zanimivi pogovori, nastopi
in kulinarična doživetja. Prireditve bodo soustvarjale
šole, javni zavodi, kulturna
društva, gostinci in posamezniki iz občine.

Petkov radovljiški večer
V sklopu sejma bo v petek,
24. novembra, ob 19. uri v
Klubu Cankarjevega doma
poseben radovljiški večer.
Glasbeno literarno prireditev z naslovom Eden

Vsak dan bo Radovljica izkoristila za
predstavitev dediščine, značilne za občino,
hkrati pa se bo predstavila tudi z bogato
kulinarično ponudbo.
Sobota bo namenjena predstavitvi Begunj. Na sejem
prihaja Ansambel Saša Avsenika, predstavljene pa bodo
tudi begunjske pohodniške
poti. Sodelovala bosta tudi
oskrbnika Roblekovega
doma, ki je bil letos razglašen za naj planinsko kočo.
Zadnji dan sejma, v nedeljo,
26. novembra, se bo Radovljica predstavila kot pristno
sladka. Radovljica je v zadnjih letih postala prepoznavna kulinarična destinacija,
predvsem s Festivalom čokolade, ki je vsako leto aprila,
pa tudi z Okusi Radol'ce v
novembru. Nedelja bo na
sejmu ponudila predvsem
čokolado, ki jo bodo obiskovalci lahko tudi okušali.
Poleg pestrega dogajanja na
stojnici se bo Radovljica, kot
gostujoče mesto, z različnimi dogodki predstavila tudi
na drugih sejemskih prizoriščih. Tako na Forum odru

drug'mu ogenj dajmo bodo
oblikovali radovljiški dramski ustvarjalci in učenci
Glasbene šole Radovljica.
Za ogrevanje bo radovljiški
program na sejmu že od 15.
ure, s kulinariko, z zanimivimi pogovori in dramskimi
nastopi.
Občina Radovljica in Javni
zavod Turizem in kultura
Radovljica vabita, da obiščete slovenski knjižni sejem,
si ogledate bogato knjižno
ponudbo in se udeležite
dogodkov, ki jih pripravljajo
številni radovljiški ustvarjalci. Ogled sejma in spremljajočih prireditev je za obiskovalce brezplačen.
Podrobnejše informacije o
radovljiških dogodkih so
objavljene na spletnih straneh www.radovljica.si ter
www.radolca.si, program
celotnega knjižnega sejma
pa na spletni strani www.
knjiznisejem.si.
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Krajevne novice

Krajevni praznik
na Lancovem

Umetnost mešanja čajev
Ivanka Korošec

Imeti domovino, ki jo upravljaš sam, je zatorej velika odgovornost in prav je, da se tega tudi zavedamo,
je na Lancovem poudaril slavnostni govornik, predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez.
Marjana Ahačič
Na Lancovem so v petek, 13.
oktobra, pri spomeniku padlim talcem ob krajevnem
prazniku pripravili spominsko slovesnost ob obletnici
prvega poboja talcev na
Gorenjskem med drugo svetovno vojno. Praznik Krajevne skupnosti Lancovo je spomin na tragični dogodek iz
polpretekle zgodovine, ko so
se 17. oktobra 1941 Nemci
zaradi požiga Remčeve žage
na Lancovem kruto maščevali nad ujetniki iz zapora v
Begunjah.
Na slavnosti, ki je bila hkrati
komemoracija s polaganjem
vencev, je ob spomeniku
spregovoril predsednik
državnega zbora dr. Milan
Brglez. »Večina talcev, ki je
padla pod nemškimi streli,
je bila še na višku mladosti,
najstarejši je bil star 42 let,

Zbrane ob spomeniku padlim talcem na Lancovem je nagovoril predsednik državnega
zbora dr. Milan Brglez, na fotografiji v družbi župana Cirila Globočnika in predsednika
sveta KS Gregorja Remca. / Foto: Tina Dokl
osem let manj, kot sem
danes sam. Pa vendar talci,
ki se jim danes poklanjamo,

Poklonili so se spominu na ustreljene talce. / Foto: Tina Dokl

niso umrli zaman. Umrli so
za domovino, za to, da imamo danes svojo državo, v
kateri lahko govorimo svoj
jezik, v kateri se lahko odločamo po svoje in v kateri
lahko uživamo svobodo v
vseh njenih razsežnostih.
Njihova žrtev je bila torej
kamenček v mozaiku naše
svobode, ki jo skoraj neprekinjeno uživamo že zadnjih
sedem desetletij,« je zbrane
nagovoril Brglez.
»Zato je pomembno, da ne
pozabimo, kdo so bili tisti
možje in žene, ki so za
domovino dali tisto najsvetejše, kar človek premore –
svoje življenje. Tega se spominjajmo vsak dan, predvsem pa takrat, ko bomo mis-

V čebelarskem centru v Lescah so oktobra pripravili dve
predavanji o čajih. Na prvem
je predavateljica Natalija
Brumen prestavila zdravilne
rastline, na drugem pa umetnost mešanja čajev. Na
prvem predavanju je predavateljica razložila simboliko
nekaterih zdravilnih rastlin
v šegah in verovanjih. Opisala je njihove posebne lastnosti, npr. uročnice, čudodelnice, srečonosnice, zeli
za hudo uro, in razne pripravke, kadila, amulete, mošnjičke, metlice, venčki …
Drugo predavanje pa je bilo
namenjeno umetnosti
mešanja čajev. Za dober
zdravilni čaj je potrebnih
več pogojev, je razložila: pravilno in pravočasno pobiranje rastlin, pravilno sušenje
in skladiščenje pa tudi znanje, kako pripraviti ustrezno
mešanico. Predvsem moramo poznati, kako zdravilne
rastline učinkujejo, vedeti

moramo, kaj vse lahko pri
rastlinah uporabimo, za
kakšen namen bomo mešanico uporabili in ne nazadnje kako bomo mešanico
pripravili. Predavateljica je
opozorila na "rožice za vse",
ki imajo zdravilne lastnosti
na več področjih hkrati in
skoraj enako vrednost učinka (npr. gozdna jagoda, črna
meta, kamilica, rman, melisa, timijan …) in tudi na rastline, na katere moramo biti
zelo pozorni (npr. na šentjanževko zaradi hormonov;
na lapuh zaradi alkaloida, ki
slabo vpliva na jetra; glog
zaradi srčnih zapletov, vinsko rutico, perlo zaradi
kumarina, ki povzroča notranje krvavitve itd.). Če nam
je v tem poletju uspelo nabrati in pravilno posušiti
zdravilne rastline, bomo po
napotkih s tega predavanja
lahko pripravili ustrezne
mešanice čajev za različne
potrebe: čaj za spanje, za
sprostitev, proti prehladu,
za imunski sistem …

Ta mesec krvodajalska akcija

lili, da nam je hudo. Takrat
se spomnimo, da so naše
partizanke in partizani v
mrazu in dežju, snegu in
ledu pa tudi v neznosni vročini v rokah nosili svoje življenje za svobodo slovenskega naroda in domovino.
Mnogi, ki so zanjo padli, so
nam s svojo žrtvijo omogočili, da danes to domovino tudi
živimo. Zatorej imejmo jo
radi, predvsem pa ravnajmo
z njo smelo in previdno. Kajti domovina je kot čaša – iz
nje lahko pijemo izvir zgodovinske modrosti ali pa jo razbijemo na tisoč koščkov.
Imeti domovino, ki jo upravljaš sam, je zatorej velika
odgovornost in prav je, da se
tega tudi zavedamo.«

Območno združenje Rdečega križa ta mesec organizira dve
krvodajalski akciji. Kri boste lahko darovali v ponedeljek, 20.
novembra, od 8. do 13. ure v Kulturnem domu Joža Ažmana v
Bohinjski Bistrici, v torek, 21. novembra, od 7. do 14. ure in v
sredo, 22. novembra, od 7. do 13. ure pa v Infocentru Triglavska roža Bled. S seboj prinesite veljavni osebni dokument.
Organizatorji še prosijo, da pred odvzemom zaužijete lahek
obrok. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je sicer
mogoče kri darovati kri vsak torek od 7.30 do 11. ure.

Jubilej Lovske družine Kropa
Lovska družina Kropa letos praznuje sedemdesetletnico delovanja. Konec septembra so pripravili
slovesnost ob jubileju ter posebno razstavo, s katero so prikazali celotno favno svojih gozdov.
Maša Likosar
Starešina Anton Bešter je
povedal, da je Lovska družina Kropa začela organizirano delovati leta 1947 in od
tedaj naprej zapisuje svojo
zgodovino kot zaščitnica
narave in živali. V upravljanje so dobili 3404 hektarje
lovišča, ki leži na nadmorski višini med štiristo in
1300 metri, razprostira pa
se med reko Savo in vrhom
Jelovice. Uvrščajo se med
ene izmed najmanjših lovskih družin, saj imajo le 32
članov. Na prireditvi ob
obletnici so predstavili divjad njihovih gozdov in kronološki pregled Lovske družine Krope s fotografijami

na projekciji, ki so nastale v
vseh teh letih. Slavnostna
govornica je bila Sely de
Brea Šubic, predstavnica

ZLDG in predsednica komisije za izobraževanje in kulturo na LZS. Za glasbeno
popestritev so poskrbeli

Starešina Anton Bešter ob razstavi / Foto: Maša Likosar

rogisti iz Bohinjske Bistrice
in priznani kontrabasist ter
operni pevec Tomaž Štular.
Lovska družina Kropa je
svoj prvi prapor, katerega
boter je bil Filip Sitar, razvila leta 1972. Petinštirideset
let kasneje so se lovci odločili, da ga prenovijo in ob tej
priložnosti so razvili prenovljen prapor LD Kropa.
Zagotovo pa je bila v ospredju razstava trofej in živali,
ki živijo v njihovih gozdovih. Organiziran bo tudi
strokovno voden ogled za
učence okoliških šol in
domačine. Podelili so priznanja in plakete ZLDG, srebrno plaketo, znake za lovske zasluge ter red za lovske
zasluge I. in II. stopnje.
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Krajevne novice
Priznanja dolgoletnim
članicam

Gibanje z razlogom

Na slovesnosti ob krajevnem prazniku so v
začetku oktobra na Brezjah podelili priznanja
dolgoletnim članicam krajevne organizacije
Rdečega križa.

Zadnjo septembrsko soboto so na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica pripravili športno prireditev,
prvo v nizu prireditev ob šestdesetletnici delovanja, ki jo šola obeležuje v letošnjem šolskem letu.
Marjana Ahačič

šolsko leto," je povedala ravnateljica Alenka Cuder.
"Okrogli jubilej bomo praznovali z več različnimi
dogodki, 27. marca, ob dnevu šole, pa bomo pripravili
osrednjo slovesnost."
Kot je še povedala ravnateljica, so sicer upali, da bodo
v jubilejno leto vstopili v že
energetsko sanirani šoli, a
za zdaj še čakajo na razpis,

Prireditev so poimenovali
Gibanje z razlogom in nanjo povabili učence vseh
devetih razredov, vključno s
šolarji s Podružnične šole
Ovsiše. Preizkusili v orientaciji, lokostrelstvu, jamarskih
dogodivščinah, baseballu,
plesu in drugih športno-zabavnih aktivnostih.

Z opremo učilnic so zelo
zadovoljni, postopno jo
menjajo, kjer je treba,
pohvalijo se tudi z odlično
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki je na
voljo za učenje. Ponosno
povedo, da pri učenju uporabljajo tablične računalnike, ki so jih za razred učencev kupili prav za pouk po
načeli inovativne pedagogi-

li ni bila in tudi ne bo plačljiva, še poudari Alenka Cuder.
Na prireditvi Gibanje z razlogom so se učenci udeležili
različnih delavnic, od veslaške, likovne in ritmično-plesne do orientacijske, lokostrelske in jamarske. Uživali
so v igrah z žogo, spustu po
jeklenici in hoji po listju z
zavezanimi očmi. Učenci z
Podružnične šole Ovsiše pa

Nagrajene članice krajevne organizacije Rdečega križa na
Brezjah s predsednikom sveta KS Brezje Izidorjem Arihom,
predsednico krajevne organizacije RK Mojco Arih in
sekretarko območnega združenja RK Radovljica Tanjo Rupel

Marjana Ahačič
Letos mineva dvajset let od
ponovne oživitve dejavnosti
rdečega križa na Brezjah.
Kot je poudarila predsednica krajevnega odbora Mojca
Arih, njihovo delovanje ne
temelji let na skrbi za socialno ogrožene in obiskovanju
starejših, temveč na splošni
skrbi za sočloveka. Krajanom se je zahvalila za podporo in še enkrat poudarila,
da se sredstva, zbrana s članarino, namenijo izključno
za pomoči potrebne na področju domače krajevne skupnosti.
Ob tej priložnosti so podelili
še priznanja Rdečega križa
Slovenije. Priznanje območnega združenja, bronasti
znak Rdečega križa Slovenije, so prejeli: Francka Antolič, Angela Baloh in Trgovina Market Brezje, ki krajevni organizaciji pomaga pri
organizaciji in nakupu darilnih paketov, ki jih v sodelovanju s krajevno skupnostjo
podarijo starejšim in bolnim. Jelka Kleindienst je
prejela zahvalo za veliko
srce, za delo v upravnem
odboru krajevne organizaci-

Zlati znak je dobila
Minka Šmitek, članica
Upravnega odbora
KORK Brezje od
ponovne oživitve
krajevnega odbora.
je RK Brezje, ki jo je vodila
vse od ponovne oživitve
pred dvajsetimi leti, njena
predanost organizaciji pa se
z njenim aktivnim delom
odraža še danes, so zapisali
v obrazložitvi.
Bronasti znak RKS so prejele: Darinka Kocjančič, Vida
Zavrl in Minka Cvenkelj,
Srebrni znak Marinka Brejc
in Olga Dežman, Zlati znak
Rdečega križa Slovenije pa
Minka Šmitek, članica
Upravnega odbora Krajevne
organizacije RK Brezje od
ponovne oživitve krajevnega
odbora pred dvajsetimi leti.
Vsa ta leta je bila predana
prostovoljka Rdečega križa.
Obiskovala je starejše in bolne, pobirala je članarino ter
se redno udeleževala vseh
aktivnosti v krajevni skupnosti, je zapisano v obrazložitvi nagrade.

Užitek ob drznem spustu po jeklenici / Foto: Tina Dokl
s katerim bi občina za ta
projekt lahko pridobila
dodatna sredstva države.
Ob tem jih v prihodnje čaka
tudi sanacija telovadnice,
kjer bo potrebna menjava
strehe, tal in oken. Nekaj
denarja za športno opremo
v telovadnici bodo skušali
zbrati še z dobrodelno prireditvijo.

Jesensko športno prireditev
za učence so tokrat pripravili
že četrto leto zapored, v prejšnjih letih so se jim pridružili tudi starši, osnovni namen
jesenskega gibalnega druženja pa je prav skupaj preživeti čas, naučiti se sodelovanja
in se pri tem zabavati.
"Pravkar začenjamo za našo
šolo jubilejno, šestdeseto

ke, kar jim omogoča sodoben način šolskega dela.
Tudi šport je ena od zelo
pomembnih dejavnosti v
šoli. Za zimske dejavnosti
so kupili krplje in za cel razred tekaških smuči, skoraj
petdeset učencev je vpisanih
v planinski krožek, prav
nobena od športnih dejavnosti na njihovi šoli pa niko-

so se peš odpravili do matične šole v Lipnici. Delavnice
so poleg učiteljev pripravili
tudi zunanji sodelavci:
Jamarsko društvo za raziskovanje jam Kranj, Studio
Ritem, ŠD Fleksi in Lokostrelstvo Andrej Zupan. Vodje prireditve so učitelji Mojca Brezovec, Denis Kaltenekar in Bojan Tisak.

Odlično obiskan Festival medu
Festival medu je v Čebelarski center v Lescah konec septembra privabil ljubitelje medu in medenih
dobrot iz vse Slovenije. Sodelovali so na predavanjih, delavnicah in degustacijah ter izkoristil
priložnost za nakup medu, ki so ga na stojnicah prodajali slovenski čebelarji.
Marjana Ahačič
V soboto, 23. septembra, so
v Čebelarskem centru v Lescah pripravili Festival medu
in Dan medu v kulinariki,
letos z naslovom Prid'te na
štruklje. Čudovit sončen
dan je na tržnico z bogato
ponudbo čebeljih pridelkov,
izdelkov iz naravnih sestavin ter dobrot z lokalnih
kmetij, ustvarjalne delavnice za otroke in tekmovanje v
določanju vrste medu privabil številne čebelarje in druge obiskovalce. Uživali so v
ponudbi medenih koktejlov
in medenega piva, ogledali
so si čebelnjaka in čebelarski center. Dijaki Srednje
gostinske in turistične šole
Radovljica pod vodstvom
mentorice Marije Arh Ivanšek pa so jim predstavili
bogate medene menije,
katerih rdeča nit so štruklji.

Čebelarji so predstavili svojo
ponudbo medu, se med
seboj pogovorili in izmenjali
izkušnje. Povedali so, da
letos medu sicer ni veliko, a
je kvaliteten. "Pri nas imamo samo gozdni med. Letina je povprečna, podobna
lanski. Najbolj se je poznalo

zaradi kostanja, ki je ravno
začel cveteti, ko se je začelo
močno deževje," je povedal
Jožef Korošec s Spodnje Lipnice. Podobno izkušnjo ima
Janko Sebastijan Stušek,
čebelar in predsednik
gorenjskega čebelarskega
združenja. "Imam samo

Foto: Tina Dokl

Mojca Arih, predsednica krajevnega in podpredsednica
območnega zbora Rdečega križa z nagrajenko Minko
Šmitek, ki je na slovesnosti prejela zlati znak Rdečega križa
Slovenije.

Vznemirljiva hoja po listju z zavezanimi očmi / Foto: Tina Dokl

Drago Finžgar je obiskovalcem predstavil čebelnjak.

cvetlični med. Pridelal sem
ga povprečno količino, zanimivo, največ sem ga stočil v
domačem čebelnjaku, toliko
kot na Pokljuki in na Primorskem skupaj."
Drago Finžgar iz Begunj, ki
je obiskovalcem razkazal
čebelnjak, ki stoji za čebelarskim centrom, pa pravi, da
je bila bera v njegovem
domače čebelnjaku zaradi
vremena bistveno slabša kot
lani. "Lipo in kostanj je
opralo, smreka ni medila ...
V desetih panjih na Pokljuki
je bilo bolje."
Nova upravnica Čebelarskega centra v Lescah Špela
Kalan Razinger je s prireditvijo zadovoljna, saj jim je
uspelo medse privabiti številne obiskovalce in jim
predstaviti številne možnosti uporabe medu, tega spet
vse bolj uporabljenega živila
pa tudi zdravila.
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Zazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo = pov x točke x mes x vrednost
kjer je:
pov = površine, opredeljene v 1. točki 10. člena tega odloka
točke = je število točk
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračun nadomestila.

11. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek:

2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od
površin, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb. Nadomestilo se
plačuje le, če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je mogoče
zemljišče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo, na kateri je mogoče graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe.

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od
stanovanjske in poslovne površine ne glede na to, ali se površine dejansko
uporabljajo ali ne. Če se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva
tista dejavnost oziroma uporaba, ki so jo imele površine pred opustitvijo
dejavnosti oziroma uporabe.

Zazidana stavbna zemljišča iz alineje c) 1. točke tega člena se točkujejo
po enakih kriterijih kot zazidana stavbna zemljišča iz tega odloka, upoštevaje tudi kriterije 9. člena tega odloka. Za navedene površine se plačuje
70 % vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča.

1. Zazidano stavbno zemljišče:
a) Stanovanjske površine, v katere spada čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti
ipd.) ter čista tlorisna površina garaže, nadstrešnice za avtomobile in
tlorisna površina bazena.
b) Poslovne površine, v katere spada čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim
prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.).
c) Kot poslovne površine se določijo tudi površine, ki so namenjene za
izvajanje poslovnih dejavnosti, če ne gre za objekte gospodarske javne
infrastrukture:
- nepokrita skladišča, interna parkirišča in delavnice na prostem, začasna odlagališča materiala ali odpadkov in druge površine, namenjene
izvajanju poslovne dejavnosti, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih subjektov.

10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
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Ostale oprostitve:
- plačila nadomestila so oproščeni zavezanci, ki prejemajo državno denarno pomoč po predpisih o socialnem varstvu. Oprostitev velja za
tekoče leto in se uvede na zahtevo zavezanca;
- Občina Radovljica lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge
nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) delno ali v celoti oprosti
zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadome-

Oprostitve plačila nadomestila na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih:
- nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe
Slovenske vojske, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo
te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem
sporazumu drugače določeno, in za stavbe, ki jih uporabljajo verske
skupnosti za versko dejavnost;
- plačila nadomestila je na lastno zahtevo za dobo petih let oproščen
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal
stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Pet letna doba oprostitve
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od
dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

16. člen

V. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v
naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba sporočena. Če spremembo ugotovi občinska uprava Občine Radovljica, pa od prvega dne v
naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba ugotovljena.

15. člen
Zavezanci so dolžni Občini Radovljica posredovati vse potrebne podatke
za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri vodenju evidence, ki jo izvaja Občina Radovljica. Zavezanci morajo prijaviti Občini Radovljica tudi vse
spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča, in sicer v petnajstih
dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Strokovna služba Občine Radovljica podatke v evidenci lahko v skladu predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, dopolnjuje in spreminja tudi
sama, in sicer na osnovi podatkov iz uradnih in drugih javno dostopnih
evidenc (evidenca stavbnih zemljišč, zemljiški kataster, kataster stavb, poslovni register, centralni register prebivalstva, register nepremičnin…) ter
na osnovi ugotovitvenega postopka, v skladu z 218c in 218č členom Zakona o graditvi objektov.

14. člen
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranjem in plačilom obresti v zvezi z nadomestilom
za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.

13. člen
Kriterij za določitev višine vrednosti točke za vsako naslednje leto je vrednost točke v tekočem in napoved inflacije za naslednje leto, ki jo je pripravi UMAR ali druga za napovedovanje inflacije v Sloveniji pristojna strokovna inštitucija. Vrednost točke za vsako naslednje leto se določi tako,
da se vrednost točke tekočega leta pomnoži z indeksom napovedane inflacije v naslednjem letu.

12. člen
Vsa sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so
prihodek proračuna Občine Radovljica in se uporabljajo za pridobivanje
stavbnih zemljišč v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih
zemljišč in investicije v komunalno infrastrukturo.

Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo = pov x točke x mes x vrednost
kjer je:
pov = površine, opredeljene v 2. točki 10. člena tega odloka
točke = število točk
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračun nadomestila.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Izobraževanje
Znanstveno raziskovalna dejavnost
Kultura in izobraževanje
Telesna kultura, šport in rekreacija
Zdravstveno varstvo
Organizirano varstvo otrok in mladine
Socialno varstvo
200
150

400

e) Raziskovalno in razvojno delo
Osebne storitve, državni organi,
lokalne skupnosti,
politične stranke
450

f)

600

d) Obrtne storitve in popravila
Proizvodnja živilskih proizvodov
Kmetijska proizvodnja
Živinorejska proizvodnja
Ribištvo
Vodno gospodarstvo
Trgovina na drobno
Komunalna dejavnost
700
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Priloge
Obrazložitev in utemeljitev drugih sprememb in dopolnitev OLN
Sklep o začetku priprave OLN
Spis postopka
Povzetek za javnost
Tabela smernic in mnenj državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora
Smernice in mnenja
4. člen
(1) Zemljišče leži na jugozahodnem delu Lesc. Območje OLN je v Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot prostorska enota z oznako

2. MEJA

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Grafični del:
1. Prikaz ureditvene situacije s prometno ureditvijo iz veljavnega OLN –
z mejami območij grafičnih sprememb ......................... M 1:1000
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji ............... M 1: 2500
3. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno
ureditvijo na območju parcele z oznako 17 …...........….. M 1 :500
4. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno
ureditvijo na območju parcele z oznako 76 ………..……… M 1 :500
5. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno
ureditvijo na območju parcel z oznako 1A , 8 in 7 …........ M 1 :500
6. Prikaz sprememb in dopolnitev ureditvene situacije s prometno
ureditvijo …...........................................................…. M 1:1000

1. Tekstualni del:
1. Odlok

3. člen
(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN vsebujejo tekstualni del, grafični
del in priloge:

2. člen
(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN je izdelalo podjetje Arhema,
d.o.o., pod številko 81/2016, v decembru 2016.

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme druge spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/05, 207/15; v
nadaljevanju OLN)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega
načrta Dolina v Lescah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN
UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 23. redni seji dne
18. 10. 2017 sprejel

1.

1. ODLOK o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega
lokacijskega načrta Dolina v Lescah
2. ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3. SKLEP o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč
na domu – socialna oskrba na domu
4. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

VSEBINA

www.radovljica.si

7. člen
V 7. členu pod naslovom »Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih
objektov po posameznih tipih objektov« se:
- črta besedilo 10., 11. in 12. alineje:
»(10) Objekti tipa E in F:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m, z dodanim osrednjim členom
2,00 x 2,00 m in garažo 4,00 x 6,00 m.
Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
(11) Objekti tipa G:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m , z dodanim osrednjim členom
2,00 x 2,00 m in garažo 5,30 x 5,30 m.
(12) Objekti tipa H:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 9,60 x 7,50 m, z dodanim osrednjim členom
2,00 x 2,00 m in garažo 4,00 x 6,00 m.
Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(10) Objekti tipa E in F:
Objekt je atrijske oblike z dopustnim garažnim objektom, dolžini traktov
objekta merita 13,30 m in 15,10 m, širini obeh traktov pa 7,50 m. Med
traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo
določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta.

6. člen
V 6. členu pod naslovom »Skupne značilnosti oblikovanja objektov«
se:
- črta besedilo tretje alineje: »Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so +
20 in - 20%, z dopustnimi odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen
pri parcelah, kjer je to v grafičnem delu odloka posebej označeno.
Ohranja se fiksna točka zakoličenja objekta, smer slemena in gradbena linija.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(3) Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 20 in - 30%, z dopustnimi
odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen pri parcelah, kjer je to v grafičnem delu odloka posebej označeno. Ohranja se fiksna točka zakoličenja objekta, smer slemena in gradbena linija. Fiksna točka zakoličenja
označuje sečišče linij, ki potekata na daljši in krajši stranici osnovnega
objekta.
- na koncu 10. alineje doda novo besedilo, ki se glasi:
Globina strešnih teras, ki se meri od roba fasade proti slemenu, naj ne
presega 2,5 m.

5. člen
V 3. poglavju »Funkcija območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve« in v 5. členu se:
- na koncu besedila druge alineje doda novo besedilo, ki se glasi:
Na ostalem območju OLN se, poleg stanovanjskih dejavnosti, lahko
izvajajo tiste zgoraj navedene dejavnosti, ki ne zahtevajo dodatnih
parkirnih mest (osebno delo stanovalca v objektu) ali zahtevajo največ eno dodatno parkirno mesto, skladno z določili veljavnega PRO.

3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

LE 41, SC, MO (Dolina, SC – čiste stanovanjske površine, MO – osrednje
površine), v smeri sever jug poteka čez območje cesta z oznako prostorske enote LE 37.
(2) Splošne spremembe se nanašajo na celotno območje OLN in so razvidne iz tekstualnega dela Odloka. Spremembe na posameznih območjih
glede velikosti gradbenih parcel, uvozov in lege objektov se nanašajo na
območje parcel z oznako 76, 1A, 7, in 8. Na območju parcele z oznako
76 se spremeni tudi tip objekta. Na območju parcele z oznako 17 se
spremeni lega objekta. Meje posameznih območij so razvidne iz grafičnega dela drugih sprememb in dopolnitev OLN.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 234, 3. novembra 2017

deželne novice
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15. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica – Uradne objave.

14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.

13. člen
(1) Druge spremembe in dopolnitve OLN so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

4. KONČNE DOLOČBE

12. člen
V besedilu 16. člena pod naslovom »Tolerance« se:
- črta besedilo prve alineje »(1) Dopustno je odstopanje dimenzij za +20% za stanovanjske objekte ter infrastrukturne objekte in naprave. Pri
stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena linija in točke zakoličenja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(1) Dopustno je odstopanje tlorisnih dimenzij za + 20% in -30% za stanovanjske objekte. Pri stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena
linija in točke zakoličenja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej.
Pri umeščanju garaže in /ali nadstrešnice je dopusten pomik vzdolž ene
od obeh stranic tega objekta, ob upoštevanju ostalih določil tega Odloka.
Strehe so lahko predvidene tudi brez napuščev.
- na koncu poglavja doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:
»(3) Pešpot 3 se lahko opusti.«

11. člen
V besedilu 12. člena pod naslovom »Zasnova energetskega omrežja« se:
- besedilu pete alineje doda novo besedilo, ki se glasi:
Nove priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin,
njihove lokacije in načini vključitve posameznih porabnikov bodo podani v
soglasjih za priključitev.

poplavljanja okoliških površin. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na
okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Garaža meri 4,00 m x 6,00 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za
3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela OLN.
(11) Objekti tipa G:
Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, dolžini traktov objekta merita 13,30 m in 15,10 m, širini obeh traktov pa 7,50 m. Med traktoma je
dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo določila kot
za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta. Garaža meri
5,30 m x 5,30 m.
(12) Objekti tipa H:
Objekt je atrijske oblike z dopustnim garažnim objektom, dolžini traktov
objekta merita 13,30 m in 19,10 m, širini obeh traktov pa 7,50 m. Med
traktoma je dodan osrednji člen 2,00 x 2,00 m, za katerega streho veljajo
določila kot za frčade, lahko pa je streha del strehe osnovnega objekta.
Garaža meri 4,00 m x 6,00 m.
Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno
iz grafičnega dela OLN.
- na koncu poglavja doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:
(14) Objekti tipa I-6* :
Objekt je pravokotne oblike z dopustnim garažnim objektom, osnovne
tlorisne dimenzije so 7,00 m x 12,00 m in 4,00 x 6,00 m (garaža). Povečanje objekta ni dopustno. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00
x 6,00 m, kakor je to razvidno iz grafičnega dela OLN.
8. člen
V 8. členu pod naslovom »Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih
površin objektov« se:
- črta besedilo prve alineje »(1) Pri določanju in urejanju gradbene parcele je potrebno upoštevati zakonske pogoje za parkiranje stanovalcev
in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve
drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele. Dopustne
so vrtne ureditve kot so bazeni, ute, pergole, usklajene z zasnovo vrta
in oblikovanjem objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je
za lastne potrebe stanovalcev dopustna ureditev dodatnih nepokritih
parkirišč.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(1) Pri določanju in urejanju gradbene parcele je potrebno upoštevati zakonske pogoje za parkiranje stanovalcev in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele. Dopustne so vrtne ureditve kot so bazeni,
ute, pergole in podobni objekti, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem
objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe
stanovalcev dopustna ureditev tudi nepokritih parkirišč.
Številka: 3505-0010/2016
Datum: 18.10.2017

2.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

9. člen
V 9. členu in V. poglavju pod naslovom »Pogoji za urejanje prometnega
omrežja se:
- na koncu novo besedilo, ki se glasi:
(8) Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati varovalni pas občinske
ceste in k projektnim rešitvam pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste. Potrebno je prikazati in utemeljiti preglednost priključkov na javno pot,
ureditev mirujočega prometa in zagotoviti ustrezno število parkirnih mest
glede na predvideno dejavnost, skladno z določili veljavnega PRO.

2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti

1. člen
V občini Radovljica se za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu; nadomestilo).

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84,
32/85 – popr., 33/89, Ur. l. RS, št. 24/92, 29/95, 44/97, 101/13 in
22/14), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS, št. 80/16 in 33/17) in 17. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine Radovljica na 23. seji dne 18.10.2017 sprejel

10. člen
V besedilu 11. člena pod naslovom »Zasnova komunalnega omrežja«
se:
- črta besedilo osme alineje »(8) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz objektov mora biti načrtovana v
skladu z zakonodajo in glede na pogoje pristojnih soglasjedajalcev.
Odtoke iz utrjenih in parkirnih površin objektov je potrebno ustrezno
urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih
snovi v podtalje in vode, z vgraditvijo lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 8582. Ponikovalnice je potrebno urediti na površinah izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin.«
in doda novo besedilo, ki se glasi:
(8) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
iz objektov in površin mora biti načrtovana v skladu z zakonodajo in glede
na pogoje pristojnih soglasjedajalcev. Odtoke iz utrjenih in parkirnih površin objektov je potrebno ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode, priporočamo ureditev odtoka s povoznih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIST
EN 858-2. Ponikovalnice je potrebno urediti na površinah izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. Padavinske vode naj se odvajajo oziroma ponikajo na način, da ne bo prihajalo do erodiranja, zamakanja ali

št. 234, 3. novembra 2017

(območje/točk)

a) stanovanjski
b) počitniški

20 točk
40 točk

UO, stran 3

I/a

45
50

I/b

35
50

II

20
50

III

10
50

IV

I/a

I/b

50
240

II

50
160

III

40
80

IV

2. Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se določi po naslednjih
merilih:

Pri obračunu nadomestila za stanovanjske in počitniške objekte se poleg
meril iz 1. točke tega člena upoštevajo tudi točke iz 7. člena tega odloka.

50
50

1. Nadomestilo za stanovanjske in počitniške objekte se določi po naslednjih merilih:

8. člen

Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve
na komunalne naprave.

a) makadamska cesta
b) asfaltna cesta

2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami
skupne rabe:

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele
še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške
parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

3. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča,
za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave, in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi
niso namenjeni za potrebe javnega zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem
odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe,
če tega ni, pa lastnik.

II. OBMOČJA S PLAČILOM NADOMESTILA

5. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:

(območje/točk)

60
320

a) stanovanjski namen
b) poslovni namen

60
400

Ia območje: ožje območje naselja Radovljica, ožje območje naselja Lesce, poslovna cona na vhodu v Radovljico, območje TNC Lesce, območje
trgovskega centra Rožna dolina (Merkur Mercator).

Pri obračunu nadomestila za zemljišča iz 2. točke tega člena se ne upoštevajo točke iz 7. člena tega odloka.

300

IV
točk

a) Proizvodnja in skladiščenje peska, kamna in gramoza
Proizvodnja in skladiščenje gradbenega materiala
Proizvodnja in skladiščenje žaganega lesa in plošč
Gozdarstvo
Visoke gradnje
Nizke gradnje in hidrogradnje 1000 900
600
400

200

III
točk

300

100

II
točk

500

250

I/b
točk

b) Kovinsko predelovalna dejavnost
Strojna dejavnost
Grafična dejavnost
Proizvodnja pijač
Zunanja trgovina
Bančništvo
Premoženjsko in os. zavarovanje
Storitve na področju prometa
PTT storitve
Storitve na področju kabelske TV
Distribucija zemeljskega plina
Projektiranje in druge sorodne storitve
Poslovne storitve
900
800

400

I/a
točk

c) Elektro gospodarstvo
Proizvodnja končnih les. proizvodov
Proizvodnja električnih strojev in aparatov
Instalacije in zaključna dela
Proizvodnja tekstil. prej in tkanin
Proizvod. končnih tekstil. izd.
Proizvod. raznovrstnih izd.
Cestni promet
Železniški promet
Gostinstvo
Turistično posredovanje
Trgovina na debelo
800
700

dejavnosti - skupine

1. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe se točkuje po naslednji razpredelnici:

Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske namene se poleg meril
iz 7. člena tega odloka upoštevajo še naslednja merila:

9. člen

Ib območje: širše območje naselja Radovljica, širše območje naselja
Lesce.

II. območje: naselja Begunje, Brezje, Brezovica, Črnivec, Dobro Polje,
Dvorska vas, Hlebce, Hraše, Gorica, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lipnica, Ljubno, Mošnje, Nova vas, Otoče, Ovsiše, Podnart, Poljče, Posavec, Sp. Lipnica, Sp., Sr. in Zg. Dobrava, Sp. in Zg. Otok, Studenčice,
Vrbnje, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgoša.

III. območje: naselja Brda, Češnjica pri Kropi, Globoko, Mišače, Mlaka,
Poljšica, Prezrenje, Ravnica, Slatna, Srednja vas, Vošče, Zadnja vas,
Zaloše.

IV. območje: ostala naselja v občini Radovljica, ki jih prostorske sestavine
srednjeročnega plana Občine Radovljica opredeljujejo kot zazidana območja, vključno z območji VIII. kategorije, na katerih se odmerja nadomestilo v skladu s tem odlokom.

Nadomestilo se plačuje tudi na območjih izven naselij, in sicer za: peskokope, kamnolome, cestne baze, deponije komunalnih odpadkov in druge
deponije. Za peskokope in kamnolome so zavezanci dolžni plačevati nadomestilo za zazidana in nezazidana zemljišča, ki po koncesijski pogodbi
niso namenjena pridobivanju rudnin in raziskavam v te namene. Zavezanci
so dolžni te površine grafično in pisno opredeliti v tehničnem elaboratu.

6. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih v
merilu 1:5000 veljavnega Prostorskega reda občine Radovljica in v elektronski obliki v GIS formatu v veljavnem državnem koordinatnem sistemu
ter so uradna priloga tega odloka in so na vpogled na občinskem GIS
portalu in pri občinski upravi Občine Radovljica. Tako določena območja
se uporabljajo pri odmeri nadomestila.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih
merilih:

1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami
individualne rabe:
a) vodovod
40 točk
b) električno omrežje
40 točk
c) javna kanalizacija
40 točk
d) telefonsko omrežje
40 točk
e) plinovodno omrežje
40 točk
f) kabelsko omrežje
40 točk

Številka: 7113-28/2017-1
Datum: 19.10.2017

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da ne
služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I
in 14/15 – ZUUJFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim kupcem na
trgu nepremičnin in s tem pridobi nadomestna zemljišča ali dodatna proračunska sredstva. Ker so nekdanje javne površine v zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega dobra, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz javne
rabe je dne 18.10.2017 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.
Zemljišča, ki so predmet tega sklepa, so nastala ob geodetskih odmerah
prometnih površin, pri katerih je bilo določeno in odmerjeno tudi območje
dejanske javne rabe.

Obrazložitev:

po, pa je prav gotovo pismo,
ki ga je leta 1707 poslal na
Dunaj. Pismu je bil namreč
priložen zemljevid Kalifornije, ki ga je izdelal njegov
sodelavec, tirolski jezuit E.
F. Kino. Kino je v več raziskovalnih odpravah dokazal,
da je Baja California polotok
in ne otok, kot so mislili
dotlej, Kappus pa je bil prvi,
ki je o tem odkritju poslal
poročilo v Srednjo Evropo.

3. člen
Od 1. decembra 2017 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo
na domu, ki jo plača uporabnik:
- cena socialne oskrbe na domu 3,59 EUR na uro na delavnik,
- cena socialne oskrbe na domu 5,04 EUR na uro v nedeljo,
- cena socialne oskrbe na domu 5,39 EUR na uro
na dan državnih praznikov.

2. člen
Od 1. decembra 2017 dalje znaša:
- skupna cena socialne oskrbe na domu 17,96 EUR na uro na delavnik,
- skupna cena socialne oskrbe na domu 24,59 EUR na uro v nedeljo,
- skupna cena socialne oskrbe na domu 26,25 EUR na uro
na dan državnih praznikov.

1. člen
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika
Radovljica k ceni socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU.

Lastništvo
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RADOVLJICA

knjižnicah, posebno v Mehiki, ZDA in Italiji, nekaj malega pa tudi v Sloveniji. Doslej
vemo za 59 ali 50 dokumentov, ki ji je Kappus napisal v
španščini, latinščini oziroma
nemščini; od teh je 44 ohranjenih v celoti, 15 ali 16 pa le
omenjenih ali delno citiranih, še navaja Nabergoj.
Najbolj izstopajoče med
pošto, ki jo je Kappus iz
novega sveta poslal v Evro-

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu –
socialna oskrba na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB 2 in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 17.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 23. seji dne 18.10.2017 sprejel

3.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Kvadratura [m2]
70
4

se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta (ID omejitve 12172415).

Z zemljišč s seznama:
KO
Parcela
ZALOŠE
959/4
ZALOŠE
959/4

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

nobenega zla mojim Indijancem, med katerimi preživijo
najboljši del leta; pred štirinajstimi dnevi smo jim dali
kos zemlje, saj želijo ostati
med nami, sprejeti pravo
vero in biti krščeni."
Kappusova pisma je na
nedavni okrogli mizi, ki jo je
ob obletnici njegove smrti
pripravilo kulturno društvo
La Casa de Kamna, prebirala in interpretirala profesorica Maja Šabec z ljubljanske
filozofske fakultete. Domačim, je povedala dr. Maja
Šabec, je pisal v nemščini,
bratom jezuitom v latinščini, doma so se verjetno
pogovarjali v slovenščini, v
misijonu pa se je sporazumeval v španščini, ob tem
da se je naučil tudi jezikov
tamkajšnjih domorodcev.
Kot v zgibanki, ki so jo pripravili pred desetimi leti ob
350. obletnici Kappusovega
rojstva, ugotavlja zgodovinar
Tomaž Nabergoj iz Narodnega muzeja Slovenije, je misijonar Kappus zapustil razmeroma veliko dokumentarnega gradiva, ki se je ohranilo
večinoma v tujih arhivih in

Številka: 422-114/2017
Datum: 18.10.2017

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (DN UO, št. 151/11).

rem je bila predstavljena rodbina Kappus.
Leta 1687 je odšel v "indijske
misijone", to je v Ameriko,
najprej v Ciudad de Mexico
in nato v Sonoro, kjer je do
smrti deloval skoraj izključno med ljudstvom Opata.
"Vsi Indijanci, ki so mi podrejeni, so krščeni in hodijo
naokrog oblečeni, ampak
moji sosedje, ki živijo proti
zahodu, pa so vsi pogani in
govorijo najtežji jezik, kar jih
je v Indijah, da, celo na vsem
svetu, zakaj njihovo govorjenje je, kakor bi stalno kašljali
in bi se hoteli izkašljati," je
zapisano v enem od njegovih
ohranjenih pisem, ki ga je
aprila leta 1689 pisal svoji
teti Frančiški Adelmann,
tedaj opatinji samostana v
Škofji Loki. "To ljudstvo je
imenovano Seri in Tapoke,
živijo brez vedenja o našem
Stvarniku, niti ne molijo kakšnega malika, sploh nič ne
delajo, ne obdelujejo polj,
živijo v najbolj nerodovitni
pokrajini, njihovo življenje
se skoraj v ničemer ne razlikuje od živali, vendar pa so
zelo prijazni, ne naredijo

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje zavezanec, ki stori prekršek iz
prvega odstavka 15. člena tega odloka.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39.
člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 23. redne seje, z dne 18.10.2017, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

4.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

"S svojimi Indijanci živim
kar dobro, in potem ko sem
se jih zdaj že navadil, sam na
zgornji ali stari svet skoraj
tako pozabil, da se mi zdi kot
stvar, o kateri se mi je pred
davnimi časi le sanjalo; k
temu nemalo prispeva velika
razlika med enim in drugim
svetom," je v pismu bratu
Janezu na Kranjsko napisal
jezuit Marko Anton Kappus,
rojen leta 1657 v Kamni
Gorici. Od leta 1699 do smrti leta 1717 deloval med Indijanci na severozahodu Mehike in velja za prvega misijonar s slovenskega ozemlja v
novem svetu. Letos se spominjamo tristote obletnice
njegove smrti.
Pripadal je premožni in ugledni rodbini, ki je posedovala
železarsko topilnico in rudnik železa, pomembna pa je
bila tudi v družbenem in kulturnem življenju na Kranjskem, je na okrogli mizi, ki
so jo ob obletnici njegove
smrti pripravili v Radovljici,
povedala Kaja Beton, urednica zbornika Vigenjc, v kate-

Samostojni podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne
prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (15. člen odloka), se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo 750,00 EUR.

Številka: 122-0136/2017
Datum: 19.10.2017

5. člen
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati 1. decembra 2017.

Marjana Ahačič

Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

18. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (15. člen odloka), se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 1.000,00 EUR.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinski inšpektor.

VI. NADZOR

UO, stran 5

4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu
(DN UO, št. 220/16).

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

stila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana ali predlog
župana.

št. 234, 3. novembra 2017

Deželne novice, petek, 3. novembra 2017
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Obletnica

Tristo let od smrti jezuita Kappusa

Konec novembra bo minilo tristo let od smrti v Kamni Gorici rojenega jezuita Marka Antona Kappusa, ki je pet desetletij preživel kot misijonar med
Indijanci. Obletnico je društvo La Casa de Kamna obeležilo s predavanjem o Kappusovem življenju in delu.

Kappusova pisma iz novega sveta je na prireditvi, ki jo je v Radovljiški graščini organiziralo
društvo La Casa de Kamna, predstavila profesorica Maja Šabec z ljubljanske filozofske
fakultete. / Foto: Tina Dokl
"Kinov zemljevid Sonore in
Kalifornijskega zaliva iz leta
1701, posvečen Kappusu, ki
ga je slednji poslal na Dunaj,
je bil namreč leta 1707 skupaj s Kappusovim pismom
objavljen v neki nemški
reviji v Hamburgu in Leipzigu," še pojasnjuje Nabergoj.
Marko Anton Kappus je
umrl 30. novembra leta
1717, okoliščine njegove
smrti pa niso znane.

Deželne novice, petek, 3. novembra 2017
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Kultura
Bralna akcija
za odrasle
Oktobra se je v vseh enotah Knjižnice A. T.
Linharta začela že osma sezona bralne akcije
Ta veseli knjižni svet. Knjižničarka Barbara Klinar,
ki že vsa leta skrbno izbira tematiko in naslove
knjig, bo bralce letos med drugim popeljala v
čarobno Italijo.
Biba Jamnik Vidic
"Z osemdesetimi izbranimi
deli bodo naši bralci letos
lahko odkrivali Italijo, spoznali pa bodo tudi življenje
športnikov, uživali v skrivnostnem pesniškem svetu
in obudili spomine na nekaj
literatov, ki živijo v naših
okolici, ali pa je tema njihovih romanov vezana na naše
kraje," je povedala Barbara
Klinar. Ena od izbranih
avtoric bo tako Mojca
Kumerdej, pisateljica, filozofinja in kritičarka, ki je za
roman Kronosova žetev –
enega izmed osemdesetih
izbranih literarnih del bralne akcije – letos prejela
nagrado Prešernovega sklada in nagrado kritiško sito.
Klinarjeva pove, da so idejo
o bralni akciji za odrasle leta
2009 dobili pri kolegih iz
knjižnice v Izoli. "Izolčani
so bralno akcijo Primorci
beremo takoj vzeli za svojo.
Enako kot pri njih se je tudi
pri nas – mi smo svojo poimenovali Ta veseli knjižni

svet – zelo dobro prijela. Že
prvo leto je našo bralno akcijo uspešno zaključilo devetdeset bralcev. Najbolj uspešno leto pa je akcija zabeležila leta 2014, ko je 145 bralcev prebralo 1800 knjig."
Bralci, ki se bodo bralni
akciji pridružili letos, morajo do 30. aprila 2018 prebrati najmanj šest proznih del
in eno pesniško zbirko.
Potrdilo o opravljeni bralni
akciji bodo prejeli na zaključni prireditvi, kjer bodo prejeli tudi priznanje in nagrado. "Veseli smo, da imamo
kar nekaj bralcev, ki v naši
bralni akciji sodelujejo že od
samega začetka. Ena od
njih, gospa je naša vsakoletna zmagovalka, vsako leto
prebere okrog šestdeset
knjig." Le moških, pove Klinarjeva, je le za vzorec. "Od
tri do deset jih običajno
sodeluje. Rada bi povabila,
tako moške kot ženske, da
se nam pridružijo in vstopijo v Ta veseli knjižni svet in
spoznajo, da je branje posebne vrste užitek."

Folklorni nastop v okviru Vukovih dni
V okviru tradicionalne prireditve Vukovi dnevi, ki jo organizira kulturno, prosvetno, športno in humanitarno društvo
Vuk Karadžič iz Radovljice bo v soboto, 18. novembra, ob 18.
uri v Linhartovi dvorani v Radovljici prireditev, na kateri se
bo predstavilo kar sedem folklornih skupin, ob domači tudi
skupine iz Lesc, Ljubljane, Kranja, Nove Gorice in ena iz
Avstrije. KPŠHD Vuk Karadžić je bilo ustanovljeno leta 1994,
da bi ohranjalo srbsko tradicijo. Ta čas imajo okrog 150 članov, od tega je okrog sto dejavnih v različnih sekcijah: folklorni, pevski, dramski, literarni in športni. Vstop na prireditev je prost.

Pisanje – najljubše
pribežališče duha
Natalija Šimonović, glasbenica, profesorica violine in viole, je pred kratkim napisala knjižni prvenec,
zbirko kratkih zgodb Sotto voce, kmalu zatem pa je izšel še mladinski roman Ajda, vila z obzidja.
Urša Peternel
Sotto voce je naslov zbirke
kratkih zgodb, ki je nedavno
izšla pri založbi Litera. Gre
za knjižni prvenec Natalije
Šimunović, glasbenice, profesorice violine in viole, glasbene ustvarjalke z Zgoše, ki
zadnja leta odkriva novo ljubezen: ljubezen do pisanja.
Njene kratke zgodbe so bile
že večkrat nagrajene ali
nominirane za nagrade, najbolj odmevno nagrajena je
bila prav kratka zgodba z
naslovom Sotto voce, ki je
predlani prejela prvo nagrado
Društva slovenskih pisateljev
in revije Sodobnost. In Sotto
voce je tudi naslov še sveže
knjige, v kateri je zbranih
devet kratkih zgodb, nekaj je
bilo v preteklosti že nagrajenih ali nominiranih, nekaj pa
jih je avtorica napisala posebej za svoj knjižni prvenec.
Ko je nekaj zgodb poslala v
branje več založbam, je bil
takojšen odgovor urednika
založbe Litera Orlanda Uršiča, ali bi izdali knjigo:
"Bomo!" Tako je knjiga Sotto
Voce pred dnevi ugledala luč
sveta, založba Litera jo je
izdala v sklopu paketa svojih
novitet, Šimunovićeva pa se
je znašla v družbi uglednih
pisateljev, kot so Jurij Hudolin, Jože Snoj, Štefan Kardoš
... V kratkih zgodbah nastopajo ljudje različnih poklicev,
od glasbenikov do organizatorke porok, skozi večkrat
tudi nepričakovane zaplete in
zasuke pa se razkrivajo medčloveški odnosi, torej tisto,
kar povezuje ljudi. "Skupni
lok je lahko celo smrt, a ne

Natalija Šimunović s svojima knjigama, zbirko kratkih zgodb Sotto voce in mladinskim
romanom Ajda, vila z obzidja / Foto: Tina Dokl
kot nekaj, kjer se vse konča,
ampak kot nekaj, kar preide v
neko nadaljevanje zgodbe, v
drugo perspektivo dogajanja," pravi avtorica. Dve od
zgodb v zbirki sta tudi zabavni, četudi prav vsaka v v sebi
skriva drobno solzo, dodaja
avtorica. Kmalu za izidom
prvenca pa je Šimunovićeva
dobila založnika tudi za mladinski roman, ki mu je dala
naslov Ajda, vila z obzidja
izšel pa je pri Mohorjevi
Celovec. "Roman pripoveduje o odraščanju Ajde iz Kamnika, o pubertetniških iskanjih, padcih, šolskih radostih
in tegobah. Ajdino življenje
je prežeto s čisto vsakdanjimi
zgodbami o prijateljih, stiskah in težavah. Velika prednost za dekle je, da lahko
odrašča v družini, ki jo pove-

zujejo ljubeči medsebojni
odnosi. Nenavadne barvice,
ki poskrbijo, da se pota junakinj v romanu čarobno povzdignejo iz težkih trenutkov
življenja, pa odenejo pripoved s pravljičnim odtenkom,"
je o vsebini povedala avtorica.
Pravzaprav presenečena, da
je tako hitro uspela najti
založnika za kar dve knjigi,
ne nazadnje je po izobrazbi
glasbenica, Natalija Šimunović pravi: "V osnovni šoli
sem nadvse uživala v pisanju spisov ... Potem pa so študij glasbe, iskanje poklicne
poti ter seveda družina zasedli ključna mesta v življenju
in v svet knjig sem vstopala
samo kot strastna bralka.
Kot zrelo osebo pa so me
knjige spet začele zelo pritegovati in čedalje raje sem se

Pesmi nove pravde
Foto: Matic Zorman

Marjana Ahačič

Koncert Orkestra Slovenske policije
Letošnji tradicionalni koncert Orkestra Slovenske policije v
Linhartovi dvorani v Radovljici bo v sredo, 6. decembra, ob
19. uri. Vstopnice bodo od 15. novembra naprodaj na blagajni Linhartove dvorane eno uro pred vsako prireditvijo ter ob
koncih tedna od 15. do 20. ure. Rezervacije pa bodo mogoče
vsak delovnik od 8. do 15. ure (tel. št. 04 537 29 00).

V ponedeljek, 6. novembra,
bo v organizaciji Društva Prava beseda v Linhartovi dvorani v Radovljici ob 20. uri koncert Jahačev revolucije Pesmi
nove pravde. "V začetku leta
sva z Boštjanom Sokličem
(Tantadruj, Trio D’Vaja, Zaigrajmo pesniki) začela snovati novo glasbeno scensko
zgodbo Pesmi nove pravde, v
katero sta zvlekla še Vida Sarka (Jezdeci škrlatne kadulje).
Tako so nekateri poznani
napevi iz obdobja druge svetovne vojne in prej dobili
nova aktualizirana besedila:
pesem V temnem gozdu je
postala Med krediti, Za vasjo
je čredo pasla je postala Tviterka in Lili Marlen Keš deklica," zgodbo Jahačev revoluci-

je pojasnjuje Andrej Kokot.
"Nastale so Pesmi nove pravde, v katerih našpičimo tajkunske prevzeme in razmere
na trgu dela, odtujenost sodobnega časa in sprevrženost
vrednot mladih. Nekatere

Andrej Kokot /Foto: Primož Pičulin

pesmi pozivajo tudi k neposrednemu uporu (Lažnivci –
Na oknu glej), Razbijmo svet
– Kovači smo, ki je na koncu
dobila povsem novo melodijo. Druge pesmi, kot na primer Konjuh planinom, Sivi

izgubljala v branju, v knjigah. Ko sem začela poučevati v glasbeni šoli, sem začela
pisati otroške glasbene igrice, potem tudi mladinske
dramske tekste. Potem pa
me je pisanje res pritegnilo
in začela sem pisati vse več
in več in to je zdaj moje najljubše pribežališče duha."
Besedila je začela pošiljati
na različne natečaje in zanje
začela prejemati nagrade,
zlasti za kratke zgodbe. Kot
še pravi, je pisateljevanje
zanjo še vedno skok v neznano, medtem ko se napaja v
svojem poklicu, v svojem
glasbenem svetu. A povezava z glasbo tudi pri pisanju
ostaja. "Če so besede note,
se zelo trudim, da bralec ne
bi bral not, ampak bi zaslišal
melodijo ..."

Sokole, Bella Ciao zazvenijo v
originalu, včasih tudi z besedilnimi dodatki. Nekatere
doslej neznane partizanske
so dobile glasbena oblačila Rupnik številka dve - druge
nova, kot na primer Bosa pojdiva, ki zazveni v melanholičnih bluzovskih zvokih in
Adrijansko morje v trdih
rokerskih, celo punk rokerskih tonih, podobno kot K’er
strup (Le vkup …). Zraven so
dodali še nekaj lastnih avtorskih angažiranih kosov."
Aktualna besedila je napisal
Leonard Konj – Lipicansky.
Osemnajst pesmi izzveni v
krepak eno in polurni koncertni dogodek, v katerem
Jahači revolucije s kombinacijo dveh elektro-akustičnih
kitar, akustičnega basa, prečne flavte ter kupom tolkalne
navlake in tipičnih vokalov,
kot pravijo, naredijo sodobni
žur za ljubitelje upornih in
uporniških pesmi.
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Šport

Na Češkem do
največjega uspeha

Šport na kratko
Taekwon-do
Drugi Dubrovnik Open
Člani Taekwon-do kluba Radovljica so se udeležili drugega
Dubrovnik open, na katerem je nastopilo okrog tristo tekmovalcev iz sedmih držav. Pobližje si poglejmo stopničke
naših tekmovalcev in tekmovalk po posameznih kategorijah. Deklice do 10 let: Taja Oblak, 1. mesto v formah 8. kup,
2. mesto v borbah do 25 kg; dečki do 10 let: Jernej Renko, 1.
mesto v formah 8. kup, drugo mesto v borbah do 30 kg;
Marko Oblak, 3. mesto v formah 8. kup, drugo mesto v borbah do 25 kg; deklice od 10 do 14 let: Lina Buhaj, 1. mesto v
formah 3. kup, 2. mesto v borbah do 45 kg, Neža Guštin, 3.
mesto v formah 3. kup, 3. mesto v borbah do 35 kg, Ivana
Sitar, 3. mesto v formah 3. kup; dečki od 10 do 14 let: Žan
Teran, 3. mesto v borbah do 40 kg, Tibor Oblak, 3. mesto v
borbah do 35 kg, Medej Ručigaj, 2. mesto v formah 2. kup,
3. mesto v borbah do 40 kg; mladinke od 14 do 17 let: Špela
Renko, 1. mesto v formah 8. kup. Ivana Sitar, 3. mesto v
borbah do 46 kg; mladinci od 14 do 17 let: Jurij Sitar, 3.
mesto v formah 5. kup; članice od 18 let in več: Breda Pavlenč, 2. mesto v formah 8. kup. Tina Oblak, 3. mesto v formah 4. kup, Barbara Sitar, 2. mesto v formah II. DAN; člani
od 18 let in več: Klemen Teran, 2. mesto v formah 8. kup.

Boris Žorž, član Alpskega letalskega centra Lesce, je letos osvojil prvo medaljo v jadralnem letalstvu
na velikem tekmovanju v samostojni Sloveniji.

Kako se vam je uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo
na Češkem?
"Obstaja lestvica in tisti, ki
so na vrhu, imajo prednost,
da gredo na veliko tekmovanje. Pretiranega zanimanja
za mednarodne tekme med
našimi tekmovalci žal ni, saj
so tekme drage in trajajo kar
nekaj časa. Na prvenstvu na
Češkem sem bil od Slovencev edini. V Nemčiji se na
primer petsto jadralnih
letalcev bori za dve ali tri
prosta mesta."
V katerem razredu ste nastopili?
"Nastopil sem v klubskem
razredu. V tem razredu je
skupno nastopilo 31 tekmovalcev. To so starejša jadralna letala, ki so cenovno bolj
dostopna. Moje letalo je letnik 1973. Je odlično ohranjeno in vrhunsko, povsem
konkurenčno za ta razred."
Kako sploh poteka tekma v
jadralnem letalstvu?
"Velike tekme trajajo 14 dni.
Vsak dan se oceni vreme in
po teh ocenah se predpiše
disciplina. Razdalja, na kateri letim, je lahko od sto kilometrov, kar je minimalno,
in tudi do petsto, šeststo
kilometrov. Imamo dve vrsti
disciplin. Ena je, ko moraš
leteti nad točno določeno
točko. Druga je, kjer moraš
imeti prelet znotraj določenega območja. Najhitrejši,
seveda ob pravilni opravljeni

nalogi, dobi največ točk. Pri
nas je podobno kot pri večdnevnih kolesarskih dirkah.
Razlika je le ta, da kolesarji
nabirajo prednost v sekundah, mi pa v točkah."
S kakšnimi cilji ste šli na
prvenstvo?
"Tiha želja je bila uvrstitev
med deseterico. Vedel sem,
da bo to zelo težko, saj je bila
konkurenca zelo huda. Drugega mesta sem bil izredno
vesel. To je prva medalja v
jadralnem letalstvu na velikem tekmovanju, odkar je
Slovenija samostojna."
Je bilo vreme optimalno za
letenje?
"Ne, prvi teden sploh nismo
leteli, saj je vseskozi deževalo. Drugi teden tekmovanja
je bilo vreme v večini izredno zahtevno. V takih razmerah ti prav pridejo izkušnje s
težkih tekem v močni konkurenci. Trenirati samo v
dobrih pogojih ni dobra
naložba za naprej."
Kdaj ste se srečali z jadralnim letenjem?
"Leta 1991, ko sem se v Lescah prijavil na tečaj, ker me
je ta šport zanimal in mi je
bil všeč."
Kako dolga je pot do samostojnosti v zraku?
"Da se naučiš začetnega
letenja, traja 14 dni. Bistveno je, koliko posameznik
'pade noter'. V klubu smo
imeli letalce, ki so že po
dveh letih sodelovali na

Mali nogomet
Kamna Gorica še neporažena

državnem prvenstvu. Z veliko urami letenja in želje lahko hitro napreduješ."
Kako pa postaneš dober jadralni letalec?
"Nič ni narobe, če ima posameznik v sebi nekaj nadarjenosti. Največji delež pa je
gotovo vloženo delo."
Spremljate v zraku konkurenco?
"Konkurenco spremljam,
seveda tiste, ki so v mojem
vidnem polju. Od tistih pred
seboj lahko 'ukradeš' kakšen pomemben podatek.
Spremljaš eno in drugo skupino pred seboj in se po
videnem odločiš, katero
smer boš ubral."
Koliko je vaš rekord v kilometrih v enem poizkusu?
"Moj rekord znaša nekaj več
kot 1100 kilometrov. Naredil

Odlični atleti
Matjaž Klemenc
V Novem mestu sta zaključili posamično prvenstvo
Slovenije v atletiki kategoriji
U12 in U14. Radovljičani so
bili uspešnejši v kategoriji
U12. Zlate medalje se je
veselil Rok Pfajfar v hitri
hoji na 1000 m. Drugo mesto sta osvojila Andrej Mihelič v suvanju krogle ter Manca Papler v skoku v višino. V
skoku v daljino je bil Andraž
Bizjak tretji. V kategoriji
U14 je bil od radovljiških
tekmovalcev najbližje medalji Tjaš Peterlin. Za 6 cm je
zgrešil bronasto medaljo v
skoku v daljino. Na članskem prvenstvu Slovenije v
cestnih tekih na 10 km se je
s tretjim mestom izkazal
Jani Mulej.
Radovljičani so uspešno
zaključili tudi sezono v

mnogoboju. Tekma je
potekala v novi Gorici. V
kategoriji U12 srebrna
medalja za Radovljico tako
pri dekletih kot pri fantih.
Na drugo stopničko sta stopila Manca Papler in
Andraž Bizjak. Treba je
dodati, da so fantje ekipno
osvojili prvo mesto.
Pri mlajših mladinkah je šla
Lara Krnc na nov državni
rekord. Le tega ji ni uspelo
doseči, je pa premočno
osvojila prvo mesto. S tekom
na Šmarno goro se je zaključil pokal Slovenije v gorskih
tekih. Lucija Medja je v kategoriji U14 zasedla tretje
mesto. Tretja je bila tudi na
tekmi v Tuhinjski dolini. V
skupnem seštevku je osvojila drugo mesto. Jana Pačnik
je bila skupno šesta v kategoriji U12. V Celju je potekalo pokalno tekmovanje v

Končal se je jesenski del v malonogometni medobčinski ligi
Radovljica. Fasaderstvo Kumalić – Biser, lanskoletni zmagovalec lige, premočno vodi v skupini A s 25 točkami, kar je
devet več od drugouvrščenega Utripa. Sledijo 3. Smola s 14
točkami, 4. A. Gašperin 13, 5. Ribno 13, 6. Hrušica - Pizzdria
Trucker 13, 7. Begne 13, 8. Podnart 11, 9. TVD Partizan Begunje 5, 10. Lipce 3. Lestvica v skupini B: 1. Brezje 22, Elmont
Bled 21, 3. Šmeks Vrbnje 18, 4. Calimero boys 18, 5. Mojstrana - Dovje 15, 6. Cifra 11, 7. Venezia 10, 8. Gorje 9, 9. Mošnje
CoMetal 4, 10. Lancovo 4. Edina neporažena ekipa v vseh
treh ligah prihaja iz skupine C. To je Kamna Gorica s 27
točkami. Sledijo 2. Hom 22, 3. TVD Partizan Žirovnica 18, 4.
Team orange 15, 5. Čpinarji Ljubno 12, 6. Zvezde Gorje 11, 7.
Brezje – Moby Dick 10, 8. Sokol bar 10, 9. Posavec 10, 10.
Podbrezje 9, 11. Team Hraše 6, 12. Dvorska vas 6.

Boris Žorž, 43-letnik iz Kranja, je začel jadrati pred več kot
petindvajsetimi leti v Lescah.
sem več krogov med Avstrijo in Pohorjem. Poudaril bi
še dva najboljša preleta v trikotniku. Eden je bil od Lesc
na Madžarsko do Blatnega
jezera, v Hrvaško v Ogulin,
v Avstrijo do Lienza in nazaj,
kar je znašalo okrog osemsto kilometrov. Drugi je bil
iz Lesc v Nemčijo, v Švico in
nazaj."
Kakšne želje imate za prihodnost?
"Mogoče so drugim zrasli
apetiti, ker mislijo, da se
bodo uspehi zdaj kar vrstili.
Kaj takega je izredno težko
predvideti. Veliko mora biti
vloženega dela, ob tem pa se
ti mora marsikaj poklopiti.
Če na naslednjem velikem
tekmovanju ne bom med
prvo trojico, ne bom razočaran. Vsaka uvrstitev med
deset je dobra, kar je več, je
samo dodana vrednost."

Rokomet
Dve zmagi kadetov
Po uvodni zmagi je članska rokometna ekipa Cerklje - Radovljica doma izgubila z ekipo Alples Železniki z rezultatom 25 :
29. Kadeti Radovljica - Duplje so zmagali v gosteh proti Škofljici s 26 : 23 in doma proti Kronosu s 45 : 28. Kronos so
premagali tudi starejši dečki A. Doma so bili boljši z rezultatom 35 : 24. Mlajši dečki A so doživeli dva poraza, v gosteh
proti Loki s 17 : 25 in doma proti Kronosu z 18 : 31. Dva poraza je doživela ekipa mlajših dečkov B. V gosteh so izgubili z
9 :30 proti ekipi Loke, doma pa z 10 : 23 proti ekipi Kronosa.

Tenis
Odprto prvenstvo
hitri hoji. Iz radovljiškega
kluba nastopili trije tekmovalci. Prvo mesto sta osvojila
Rok Pfajfar v kategoriji U12
na 1000 m in Karin Avsenik
v kategoriji U16 na 3000 m.
Kaja Rupar pri mlajših mladinkah je bila na 5000 m
bila druga.
V Varaždinu je potekal peteroboj pionirskih reprezentanc (U16) Češke, Slovaške,
Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Iz Atletskega kluba
Radovljica so nastopili Patricia Šolar, Karin Avsenik,
Miha Klofutar, Meta Grilc,
Neža Fister in Rok Makuc.
Dvema radovljiškima tekmovalcema je uspel preboj
na stopničke. Patricia Šolar
je bila tretja v metu diska.
Tretji je bil še Rok Makuc v
skoku v daljino. Fantje so
bili skupno četrti, dekleta pa
peta.

www.mammamia-muzikal.si

Konec septembra je Teniški
klub Radovljica organiziral
Odprto občinsko prvenstvo
v tenisu. Igrali sov moški
konkurenci in v dveh kategorijah. V skupini do 45 let je
zmagal Blaž Lazar, drugi je
bil Aleš Štendler, tretji pa
Gašper Albinini. V kategoriji
nad 45 let je zmagal Jože
Brezavšček, drugi je bil Miro
Strnad, tretji pa Brane Rabič.

Nogomet
S Kolpo blizu točke
Zadnji dve srečanji so nogometaši ekipe Šobec Lesce
izgubili. V sosedskem derbiju z vodilno ekipo 3. SNL center Bled Hirter so doma
pričakovano izgubili s 4 : 1. V
gosteh so proti Kolpi izgubili
s 3 : 2, a so pustili dober vtis.
Odločilni gol so gostitelji
dosegli v 88. minuti.

JESENICE

PROSPOT D.O.O., RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

Matjaž Klemenc

KINODVORANA
24. 11. OB 19:30
S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC
ODER!
SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA
VSTOPNICE: EVENTIM.SI, POŠTA, PETROL, OMV

83 x 120 Jesenice oglas MM 1.indd 1
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Mladi, šport
Pozdravili jesen
Na igrišču vrtca v Lescah so sredi oktobra
pripravili popoldansko prireditev, jesensko
srečanje staršev in otrok.

Matematični olimpijec
Andraž Maier, dijak četrtega letnika Gimnazije Jesenice, doma iz Ljubnega, se je med poletnimi
počitnicami udeležil kar dveh matematičnih olimpiad, v Riu de Janeiru in Vilni. Z obeh je domov
prinesel pohvalo in odločitev: študiral bom matematiko.
Urša Peternel

V program jesenskega srečanja so vključili veliko gibanja.

Ivanka Korošec
Zbrali so se pred glavnim
vhodom, kjer je zborček
skupine starejših otrok pod
vodstvom Slavke Praprotnik
in ob spremljavi Mateje Praprotnik na klaviaturah zapel
pesmico, nato pa se je na
igrišču in na zelenih površinah vrtca začel pester program.
Metka Perko, organizacijska
in pedagoška vodja Vrtca
Lesce in pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, je
povedala, da v vrtcu trenutno
poteka projekt vrednote in
zdravje, zato so se odločili,
da jesensko srečanje pripravijo tako, da v program vključijo gibanje in različne dejavnosti. Na asfaltnem igrišču
so postavili poligon s poganjalčki, ki ga je postavil Pagon
šport, vzgojiteljice so organizirale rajalne igre, vključila
se je tudi telovadna skupina

Šole za zdravje Lesce, s katero so tako malčki kot starši
telovadili, lahko so tudi
zaplesali z voditeljico plesne
šole Miki, udeležili so se različnih alternativnih dejavnosti z društvom Kreativ, poslušali so pesmi, ki jih je
zapela mlada pevka Taša
Mihelčič, okušali so različne
dobrote, ki so jih pripravile
kuharice iz vrtca. Srečanja se
je udeležil tudi župan Ciril
Globočnik, ki je pohvalil
tovrstno aktivnost vrtca.
"Rada bi se zahvalila vsem
zaposlenim, da smo srečanje lahko uspešno izvedli. S
tem druženjem želimo, da
se s starši in otroki ter z okoljem čim bolj povežemo.
Odziv je bil zelo dober, kar
nam je spodbuda za naprej,«
je povedala Metka Perko.
Vrtec Lesce letos obiskuje
235 otrok, ki so razporejeni v
12 skupin, v decembru se
jim obeta še trinajsta.

Taekwon-do
Begunjčani uspešni v Šentjurju in Doboju
Tekmovalci Taekwon-do Begunje so nastopili na dveh turnirjih, v Šentjurju pri Celju in Doboju. Na obeh so bili uspešni in so se domov vrnili s kopico medalj. V Šentjurju pri
Celju so nastopili na turnirju AHAC Cup, na katerem je
nastopilo 250 tekmovalcev. Begunjčani so osvojili naslednje
medalje: zlato Vanessa Dobre, srebrno Miha Mulej in Elena
Lovrič, bronasto Petra Race, Elena Lovrič, Sebastjan Zupan
Dimač, Taj Fister Lovšin, Miha Mulej in Neja Fister v dveh
kategorijah. V Doboju, v katerem je nastopilo 580 tekmovalcev, so bili še uspešnejši, saj so se domov vrnili z 18 medaljami. Zlato medaljo so osvojili Adrijana Lazarevič, Nikolina
Lazarevič in Domen Arko v dveh kategorijah, srebro Elena
Lovrič, Neja Fister, Kristina Lazarevič, Adrijana Lazarevič,
David Mulej, Taj Fister Lovšin, Miha Mulej, bron pa Elena
Lovrič, Vanessa Dobre, Kristina Lazarevič, Nikolina Lazarevič, Taj Fister Lovšin, Neja Fister v dveh kategorijah.

Športno plezanje
Domen Škofic četrti na Kitajskem
Na Kitajskem sta bili dve tekmi v športnem plezanju, v težavnosti. Obeh se je udeležil Domen Škofic. V Wuiangu je bil
četrti, v Xiamenu pa sedemnajsti. V Slovenski Bistrici je bilo
tretje tekmovanje za državno prvenstvo v težavnosti za
mlajše in srednje kategorije. Pobližje si poglejmo radovljiške uvrstitve med deseterico po posameznih kategorijah:
cibanke – 4. Ela Glavič, 5. Lina Laharnar; cicibani – 2. Gorazd
Jurekovič; mlajše deklice – 4. Hana Humerca, 6. Eva Puhar;
kadetinje – 1. Vita Lukan. Kadeti: 1. Luka Potočar.

Na Gimnaziji Jesenice so
pred kratkim pripravili
poseben sprejem za Andraža Maierja, dijaka četrtega
letnika, doma iz Ljubnega.
Andraž je kot izvrsten matematik letošnje poletne počitnice preživel drugače od
svojih sošolcev, udeležil se
je namreč kar dveh matematičnih olimpiad. Najprej se
je julija kot član šestčlanske
slovenske matematične
olimpijske ekipe udeležil 58.
matematične olimpijade v
Riu de Janeiru. Na njej je
sodelovalo 111 držav, Slovenija se je uvrstila v zgornjo
polovico sodelujočih,
Andraž pa je prejel pohvalo,
za bronasto medaljo mu je
zmanjkala ena sama točka.
Kot nam je povedal ta izvrstni matematik, je bil obisk
Brazilije, kjer so preživeli
teden dni, izjemna izkušnja,
navdušila ga je tako dežela s
svojo drugačnostjo kot tudi
neverjetno prijazni ljudje.
Konec avgusta pa je Andraž
sodeloval tudi na 11. srednjeevropski matematični olimpijadi v Vilni v Litvi, kjer je
posamično prav tako dosegel pohvalo, v ekipnem delu
pa je slovenska ekipa, tudi
zaradi Andraževega prispev-

Sošolci, ki so na Andraža (v rumeni majici zmagovalca) zelo ponosni, so mu pripravili velik
pozdravni transparent. / Foto: Gimnazija Jesenice
ka, dosegla izvrstno drugo
mesto in srebrno medaljo.
Udeležba na obeh olimpiadah je bila le vrhunec Andraževih uspehov na tekmovanjih, med katere v lanskem
šolskem letu sodita tudi
bron na sredozemskem
matematičnem tekmovanju
in zlato Vegovo priznanje na
državnem matematičnem
tekmovanju srednješolcev.

Za take uspehe gimnazija
dijakom podeljuje srebrni
znak, a ker ga je Andraž prejel že lani, ko je bil udeleženec matematične olimpijade v Hongkongu, je tokrat iz
rok ravnateljice Lidije Dornig dobil veliko čokolado,
profesorica matematike Ana
Miler pa mu je izročila
rumeno startno številko
zmagovalca.

Andraža, ki je tudi odličen
astronom in fizik, konec
letošnjega šolskega leta čaka
matura, a kot pravi, se s tem
ne obremenjuje, niti se še
ne pripravlja na ta izziv.
Odgovor na vprašanje, kaj
namerava študirati, pa je
jasen: študiral bo matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Jesensko rajanje v vrtcu
Prvo oktobrsko sredo so v vrtcu na Brezjah za otroke in njihove starše pripravili letošnje jesensko
rajanje. Na slovesnosti so prvič preizkusili novo plezalno steno.
Marjana Ahačič
Otroci in vzgojiteljice drugega starostnega obdobja
skupin Čebelice in Medvedki so pripravili krajši
kulturni program, nato pa
so vzgojiteljice skupaj z
Nogometnim klubom Lesce in plesnim društvom
Vesele nogice organizirale
tri gibalne delavnice, na
katerih so se otroci preizkusili skupaj s starši. Udeleženci srečanja so z navdušenjem poskusili dobrote, ki so jih pripravile kuharice VVZ Radovljica: domač
bučni in korenčkov namaz,
pečena jabolka in topel čaj,
starši pa so vse presenetili s
sladkimi dobrotami. Na
organizirani dogodek je
prišla velika večina staršev
otrok, ki so vpisani v vrtčevske skupine, česar so se
strokovne delavke posebej
razveselile.
Priložnost so izkoristili tudi
za slovesnost ob zamenjavi
strešne kritine na stavbi
Doma krajanov, v kateri so

Otroci v teh jesenskih dneh pod nadzorom vzgojiteljic že uživajo v plezanju po novi
plezalni steni. / Foto: Gorazd Kavčič
tudi prostori vrtca, ter nove
pridobitve – otroške dvoranske plezalne stene. Dogodek, na katerega so povabili
tudi župana Cirila Globočni-

ka, ravnateljico VVZ Radovljica Marjo Čad in predsednika sveta KS Brezje Izidorja Ariha, so organizirale
strokovne delavke vrtca Bre-

zje: Nataša Pogačnik, Anela
Turkeš, Aneta Varl, Anita
Podrekar Zupan, Lidija
Vovk, Sonja Ambrožič in
Petra Jesenko.
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Spoštovani
in enakopravni
V družinskem podjetju Emma v Lescah so tudi letos pripravili tradicionalno
srečanje z uporabniki Centra za usposabljanje, varstvo in delo Matevža
Langusa, ki so v delavnicah varstveno-delovnega centra že več kot
desetletje njihovi kooperanti pri izdelavi elektronskih sveč.

Uporabniki CUDV pod vodstvom mentorjev za podjetje
Emma sestavljajo visoko
kakovostne ekološke elektronske sveče znamke Vestina. Podjetje in ustanova
letos beležita enajst let sodelovanja. Direktorica CUDV
Radovljica Slađana Anderle
je ob letnem praznovanju
partnerstva poudarila, da so
učinki takšnega sodelovanja
zelo veliki: "S tovrstnim
delovanjem vsakemu uporabniku, ki je vključen v proizvodni proces, kažemo, da
zaupamo njegovim sposobnostim, da ga spoštujemo in
da je enakovreden član družbe."
Podjetje Emma je bilo med
prvimi v regiji, ki je podprlo
poslanstvo in prizadevanje
ustanove po večji vključeno-

sti njihovih uporabnikov v
delovne procese in izboljševanju njihove samostojnosti. "Delo jim daje stabilnost
in odgovornost, predvsem
pa občutek spoštovanja,
koristnosti in enakopravnosti," še dodaja Anderletova,
ki meni, da sta tovrstna aktivna podpora in odnosi z
lokalnimi podjetji neprecenljiva.
"Želim si, da bi še več slovenskih podjetij prepoznalo
potencial odraslih z motnjami v duševnem razvoju in se
odločilo za partnerstvo z njimi," je na letnem srečanju
povedala direktorica Emme
Tatjana Potokar. "Včasih
ima človek ne samo dovolj,
ampak še preveč znanja in
sposobnosti, vendar mu
manjka ena ključna stvar –
priložnost, da se izkaže. Mi
jo že več kot desetletje z

veseljem dajemo in v zameno dobimo več, kot smo kdaj
koli pričakovali."
"Če delam, sem zadovoljen.
Če naredimo veliko sveč, se
počutim super. Zelo sem
ponosen," je povedal Miha
Zupan. Robert Burnar pa je
poudaril pomen pohvale za
dobro delo: "Vsako leto nas
povabijo na druženje. Direktorica pove, kaj je novega v
podjetju. Prav tako nas
pohvali, da smo veliko naredili in nam pove, kako zelo
ceni naše delo." Tudi Teja
Prevec je zadovoljna z delom
v varstveno-delovnem centru, kjer se največ ukvarja s
šivanjem.
Uporabniki CUDV so za na
srečanju letos pripravili
imeniten humorni igrani
prizor z naslovom Blondinka piše sinu, ki je zbrane
pošteno nasmejal, nato pa

S takšnimi ljudmi je vedno krasno nastopati, pravi Rok Terkaj, ki je letos s seboj v Lesce
pripeljal tudi priljubljenega Nipkeja. / Foto: Gorazd Kavčič

"Želim si, da bi še več
slovenskih podjetij
prepoznalo potencial
odraslih z motnjami v
duševnem razvoju.«
so vsi skupaj zaplesali ob
rimah glasbenikov Roka
Terkaja - Trkaja in Boštjana
Nipiča - Nipkeja. "S takšnimi ljudmi je vedno krasno
nastopati, ker imajo super
energijo. Zdaj sodelujemo
že šesto leto in vedno uživam, ko pridem v to prijateljsko oziroma družinsko
okolje," je povedal Trkaj.

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Tatjana Potokar, direktorica podjetja Emma, poudarja, da
jim sodelovanje s CUDV Radovljica zelo veliko pomeni.

Proti raku s preventivo

Cveto Uršič na čelu
Karitas

Za ohranjanje svojega zdravja smo odgovorni sami, poudarja Mojca Senčar, dolgoletna predsednica
združenja Europa Donna. Oktobra, v mesecu ozaveščanja o raku dojk, je pripravila predavanje o
preventivnih ukrepih, s katerimi ga lahko preprečimo.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Tudi v občini Radovljica so
se letos pridružili projektu
Rožnati oktober, pobudi
združenja Europa Donna
Slovenija, ki v oktobru še
posebno intenzivno ozavešča o raku dojk. Drevesa so
ovijali v rožnate pletenine,
kar simbolizira spoštljiv
odnos do telesa in narave pa
tudi dreves, ki so simbol
moči. Prav moč je namreč
tisto, kar takrat, ko zbolimo,
najbolj potrebujemo, pravijo
v organizaciji Europa Donna.
V sklopu preventivnega
meseca so sredi oktobra v
organizaciji Ljudske univerze Radovljica v prostorih
čebelarskega centra v Lescah pripravili tudi predavanje nekdanje dolgoletne
predsednice organizacije
Europa Donna upokojene

Mojca Senčar in Gabrijela Petrič Grabnar na predavanju v
Lescah
zdravnice Mojce Senčar in
prav tako upokojene zdravnice Gabrijele Petrič Grabnar.
"Dojke si je treba pregledovati redno, vse življenje,
vsak mesec, od poznih najstniških let naprej," je pouda-

Rajk dojk je še vedno najpogostejši rak pri
ženskah pri nas, za njim zboli približno 1300
žensk na leto; več kot trem ženskam na dan
povedo, da so zbolele za rakom. Več kot ena na
dan za rakom umre. Za rakom dojk zboli tudi
deset do dvanajst moških na leto.

rila Petrič Grabnarjeva in
opozorila, da pri nas približno polovica žensk poišče
zdravniško pomoč šele, ko
se rak z dojke že razširi po
telesu. Opozorila je na presejalni program Dora; vključenost vanj pomembno
zmanjša možnost, da raka
na dojki odkrijemo (pre)
pozno, ženske po petdesetem pa spodbujala k presejalni mamografiji, ki še vedno
velja za najboljšo metodo za
zgodnje odkrivanje raka
dojk v tej starostni skupini.
"Stojimo na stališču, da je
vsek odrasel človek odgovo-

ren za ohranjanje svojega
zdravja," je še poudarila.
"Ko ženska zboli, to ni več le
njen problem, temveč problem cele družine, družbe,"
je poudarila Mojca Senčar
in dodala, da bi že z upoštevanjem priporočil za zdravo
življenje lahko preprečili od
trideset do celo petdeset
odstotkov rakavih obolenj.
Med osnovnimi smernicami
za zmanjševanje tveganja za
nastanek dojk so: redna telesna dejavnost, uživanje
zdrave in uravnotežene prehrane z veliko zelenjave in
sadja ter omejeno uporabo
rdečega mesa, vseh živalskih maščob, sladkorja in
alkohola, skrb za telesno
težo pa pozitivne misli in
dobra volja.
Ob tem, sta povedali predavateljici, pa skuša Evropa
Donna tudi pomagati ženskam, ki zbolijo za rakom
dojk. "Verjemite mi, to sem
občutila na lastni koži,
takrat se ti sesuje svet. Ne
vidiš nobene svetle točke,
samo črnino. In takrat ženska poleg še tako dobre strokovne pomoči potrebuje
tudi nekoga, ki je že prehodil to trnovo pot," je povedala Mojca Senčar.

Slovenski škofje so v začetku oktobra Radovljičana
Cveta Uršiča, nekdanjega
generalnega direktorja direktorata za invalide, sedaj
sekretarja na ministrstvu za
delo, imenovali za novega
generalnega tajnika Slovenske karitas. Petletni mandat,
nasledil bo dosedanjega tajnika Imreja Jerebica, bo
začel 3. januarja prihodnje
leto. Kot poudarja Uršič,
bodo tudi pod njegovim
vodstvom temeljne naloge
Karitas ostale takšne kot
doslej, torej uresničevati
karitativno in socialno poslanstvo Cerkve na Slovenskem z nudenjem podpore

Cveto Uršič / Foto: Gorazd Kavčič
vsem revnim in socialno
izključenim. Ob tem pa se
bo morala Slovenska karitas, tako Uršič, z novimi
programi odzivati tudi na
nove izzive v družbi.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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Zanimivosti

Marjine brenče
Brenče so reki, ki nas vodijo skozi življenje, je zapisala Marja Čampa. So nekaj popolnoma drugega
kot čenče: brenče nas uče, čenče nas hrome …
Ivanka Korošec
Da v vsakem človeku spi
mnogo talentov, je zanesljivo res, a le malokdo jih zna
prebuditi, oživiti in jih koristno uporabiti. Marji Čampa
to dobro uspeva, saj ne
samo, da zna odlično slikati,
ampak tudi snuje pesmi.
Odprtje razstave njenih slik
in predstavitev knjižice z
zanimivim naslovom Brenče je bilo konec septembra v
čebelarskem centru. V polni
dvorani se je odvil prijeten
program, ki ga je vodila
Mira Stušek, z recitiranjem
brenč pa so ga popestrili
otroci: Anže in Maja Smajič,
Uršula Torkar, Mija Mance,
Taja Vodišek, Lana Sračnjek, Martin in Urška Hojkar, Neja Košilnik, Iza Rozman ter mlada pevka Taša
Mihelčič. Predstavitve se je
udeležil tudi predsednik
Čebelarskega društva Radovljica Janko S. Stušek.
Marja Čampa se je rodila

1947 na Selu pri Bledu v
delavski družini kot najmlajša, za dvema starejšima
bratoma. Spominja se idiličnega vaškega življenja in
kljub skromnosti prijetnega
otroštva. Otroci so uživali
zlasti med počitnicami, ko
so pasli krave in nabirali
zelišča ter gozdne sadeže za
prodajo. Rada je risala in
šivala. Želela si je, da bi se
lahko izšolala za aranžerko,
celo mizar si je želela biti,
vendar je bilo to za tiste čase
za žensko nekaj nesprejemljivega. Tako se je izučila za
trgovko. V poklicu je bila
zadovoljna, saj je bila rada
med ljudmi. Sodelovala je
tudi v vaškem amaterskem
gledališču, kjer je igrala različne vloge. Zelo mlada je
spoznala Žarka Čampo in
leta 1969 sta se poročila. V
zakonu se jima je rodil sin
Aleš. Zaradi težav s hrbtenico je nehala delati kot trgovka in se zaposlila v Iskri. V
tovarni je ob različnih prilo-

V treh tednih shujšal šestnajst kilogramov
V novem resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija,
ki so ga pred slabim mesecem začeli predvajati na Planet
TV, je priložnost za izgubo odvečnih kilogramov pod vodstvom strokovnjakov dobil tudi 34-letni Kristjan Grüner iz
Kamne Gorice. V šov je prišel s 165 kilogrami, po treh tednih
pa mu tehtnica minuli petek pokazala 149,2 kilograma. S
pomočjo treningov in zdrave prehrane je torej izgubil 15,8
kilograma, večinoma v prvih dveh tednih, saj je v tretjem
tednu shujšal zgolj devetsto gramov, a se je vseeno obdržal
v šovu, ki ga snemajo na Vrhniki. Rediti se je začel že v
srednji šoli, debelost pa je predvsem posledica nezdrave
prehrane, je povedal Kristjan, ki je velik avtomobilistični
navdušenec. Njegov hobi je driftanje (atraktivna vožnja, pri
kateri voznik namerno in kontrolirano z zadkom avtomobila
drsi skozi zavoje), a ga odvečni kilogrami ovirajo pri tem.
"Do zdaj nisem imel večjega razloga, da bi shujšal, zdaj pa
imam ogromnega. Moj cilj je, da bi sodeloval pri projektu,
ki bo v avto-moto svetu pustil velik pečat, a moram biti resnično fit," je pojasnil Kristjan, ki si želi zgraditi lasten zid
smrti, na katerem bo s pomočjo vrhunsko predelanega dirkalnika premagal gravitacijo.

žnostih napisala kakšne verze ali govore, tudi za interni
časopis je kdaj pa kdaj skovala kakšno pesmico. Ko je
leta 1997 morala kot presežek na čakanje, se je takoj
vpisala v slikarsko šolo v
Škofji Loki, ki jo je vodila
dipl. slikarka Metka Gosar,
kasneje pa še v nadaljevalni
tečaj v Ljubljani. Upokojila
se je leta 1999. Upokojitev
je težko pričakoval tudi njen
mož, saj bi tako imela več
časa drug za drugega in za
svoje dejavnosti, saj sta rada
hodila v hribe in kolesarila.
Vendar je star komaj 59 let
umrl. Najhujši čas ji je
pomagala prebroditi prav
njena ustvarjalnost. Začela
je slikati in do zdaj je imela
šest samostojnih razstav in
vsako leto po nekaj skupinskih, ki jih ne šteje več.
Navdih za dela najde povsod, tehniko pa intuitivno
izbira glede na trenutno razpoloženje in okolje, kjer
ustvarja. Všeč so ji tihožitja,

cvetje, pejsaži, mistične
podobe in figuralika, portrete in figure pa rada animira
s pravljično igrivo, celo prisrčno otroško mimiko in na
platnu zna pokazati tudi
otroka v sebi. Rada kreira
tudi različne kolaže in keramične mozaike, slika na steklo in poslikava razne predmete. V večini njenih del je
moč prepoznati simboliko,
saj ji slike nudijo inspiracijo
za poezijo. Pesništvo je njena druga, če ne celo prva
umetniška govorica. Leta
2007 je izšla njena knjiga
Ana in čarobni čopi. "Ideja
za knjigo se mi je porodila,
ko sem s prijateljicami iz slikarske šole pripravljala razstavo pod sloganom vsi drugačni, vsi enaki. Verzi so
prišli kar sami od sebe."
Zdaj pa nas je razveselila z
Brenčami, knjižico v obliki
satja, ki jo je izdala v samozaložbi. "Brenče so pribrenčale v mojo podzavest z branjem, videnjem, slikanjem

Marja Čampa
in doživetji. Vodijo me skozi
življenje, me osveščajo,
spreminjajo, spodbujajo,
učijo in tolažijo. Zdaj jih
vračam v pesniški obliki
rekov med svoje prijatelje,"
je pojasnila Marja.
Redno sodeluje na pesniških večerih v Prešernovi hiši
in na literarnih večerih
gorenjskih upokojencev. Je
aktivna članica Rdečega križa in Hortikulturno-turističnega društva Lesce. Prostega časa sicer nima odveč, a
meni, da mora človek storiti
tudi kaj za svoj kraj.

Idej in zamisli ima še
dovolj. Gotovo bo poskušala
napisati še kaj za otroke, saj
je zanje vse premalo domače literature. Pri tem jo navdihuje tudi vnukinja Nina,
ki že pri desetih letih kaže
babičine gene ustvarjalnosti. Sinova družina sicer živi
v tujini, a z obiski jo pogosto razveseljujejo. Marja
vzorno skrbi za nepokretno
taščo. V veliko oporo in
pomoč ji je njen partner
Janez pa tudi prijateljice,
med njimi še posebno Šarika Debenec.

Obisk iz Šmarjeških Toplic
Ivanka Korošec
Leško telovadno skupino
Šola zdravja je 18. oktobra
obiskala skupina iz Šmarjeških Toplic, ki je praznovala
že osmi rojstni dan in ima
torej malce daljši staž kot
leška, ki praznuje prav v
začetku novembra dve leti.
Avtobus s telovadkami in
telovadci je prispel v Lesce
tako zgodaj, da so lahko dan
začeli s skupno telovadbo ob
osmih zjutraj. Irena Vergelj,
ki je vzpostavila prvi stik z
njimi, je predstavila voditeljico šmarješke skupine
Dunjo Gartner, ki je tudi
avtorica priročnika za vaditelje. Helena Kralj jim je
poimenovala okoliške hribe,

Na igrišču Vrtca Lesce je tokrat telovadilo kar 64 telovadk in telovadcev. / Foto: Zlata Demšar)
saj so bile tako Karavanke
kot tudi Julijci v jasnem jutru lepo vidni. Goste so povabili v restavracijo Center,
kjer so ob kavi in pecivu, ki

so ga napekle Leščanke, prijetno pokramljali. Zvonka
Žižek jim je še na kratko
predstavila našo krajevno
skupnost Lesce, gostje pa so

nato nadaljevali svoj izlet v
Zgornjesavsko dolino. Leške
telovadce so povabili, da jim
drugo leto vrnejo obisk v
Šmarješke Toplice.

Video snemanje občinskih cest
Snemanje je naročila Občina Radovljica z namenom pridobivanja podatkov o cestni infrastrukturi v
upravljanju občine, podatki ne bodo javno dostopni.
Marjana Ahačič

Kristjan Grüner iz Kamne Gorice hujša v resničnostnem
šovu. / Foto: arhiv Planet TV

Predvidoma od četrtka, 26.
oktobra, do petka, 17.
novembra 2017, bo na
območju občine Radovljica
potekalo video snemanje
kategoriziranih občinskih
cest, so sporočili z občinske
uprave.
Snemanje bo po naročilu
občine izvajalo podjetje
DFG Consulting z namenom pridobivanja podatkov

o cestni infrastrukturi v
upravljanju občine. Občinska uprava namreč ureja in
osvežuje podatkovno bazo o
cestah. Podatki, pridobljeni
s snemanjem, bodo uporabljeni zgolj v ta namen in ne
bodo javno dostopni.
Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota
RAV 4 srebrno kovinske
barve. Na njem je zapisano
ime podjetja ter dejavnost –
snemanje cest.
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Prireditve
PETEK, 17. november

3. november–1. december 2017

Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica
Ne meč'mo hrane stran, ob 19.00: dokumentarni film, Linhartova
dvorana Radovljica*

PETEK, 3. november
Avtomobili 3, ob 16.00: animirana družinska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

Nazaj v Burgundy, ob 20.00: komična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

SREDA, 29. november
Kinogore: 3000 skodelic čaja, ob 19.00: gorniški film, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 19. november

Viktorija in Abdul, ob 18.00: biografska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

Maša in Tjaša, ob 18.00: muzikal za vse generacije, Kulturni dom
Kropa*

Odiseja, ob 20.00: biografska dogodivščina, Linhartova dvorana
Radovljica*

Lego Ninjago film, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ledena babica, ob 18.00: komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 4. november

Liga pravičnih, ob 20.00: akcijska domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobotna Podvinska tržnica, od 10.00 do 12.00: okoliški proizvajalci
hrane se predstavijo, možnost kosila v Vili Podvin iz predstavljenih
sestavin na tržnici, Vila Podvin

ČETRTEK, 30. november
Rdečelasi deček, od 17.00 do 18.00: pravljična urica, z Bibo Jamnik
Vidic, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Paslika, ob 19.00: drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Razstave

TOREK, 21. november

Smrkci 2: Skrita vas, ob 16.00: animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Beremo s tačkami, od 17.00 do 18.00, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Trst – Jugoslavija: ob 18.00: dokumentarni film, Linhartova dvorana
Radovljica*

SREDA, 22. november
Umor na Orient Expressu, ob 19.00: misteriozna kriminalka, Linhartova dvorana Radovljica*

Mame na večerji, ob 20.00: komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 5. november

ČETRTEK, 23. november

Bolšjak, od 9.00 do 13.00: vsako prvo nedeljo v mesecu Linhartov trg
postane prizorišče živahnega bolšjega trga, Linhartov trg Radovljica

Trije medvedi, od 17.00 do 18.00: ruska pravljična urica z Lariso Smirnovo, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Moj mali poni: Film, ob 16.00: animirana družinska pustolovščina,
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Iztrebljevalec 2049, ob 19.00: ZF-akcija, Linhartova dvorana Radovljica*

Thor: Ragnarok: ob 18.00: akcijski vojni film 3D, Linhartova dvorana
Radovljica*

PETEK, 24. november
Praznovanje 2. obletnice Gostilne Pr'Tavčar, od 19.00 naprej: z glasbo
Mitje Šinkovca, Gostilna Pr Tavčar Begunje

Trst – Jugoslavija: ob 20.00: dokumentarni film, Linhartova dvorana
Radovljica*

Odprtje adventnega sejma, ob 17.00, ob 19.00, večerja z Biseri: Otvoritev 2. adventnega sejma in 2. adventna večerja z Biseri (umetnine in
izdelki varovancev CUDV Radovljica pod mentorstvom akademskega
slikarja Matjaža Arnola), Vila Podvin

PONEDELJEK, 6. november
Pravljična jogica za otroke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta

Nazaj v Burgundy, ob 18.00: komična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

Ko pesmi borbe Le vkup, Na oknu Le vkup glej in Kovači smo dobijo
nove besede in postanejo pesmi ..., od 20.00 do 22.00: Linhartova
dvorana Radovljica*

Čudo, ob 20.00: drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SOBOTA, 25. november

SREDA, 8. november

Kuharska šola Uroša Štefelina, od 9.00 do 15.00: kuharska delavnica
za ljubitelje kuhanja, Vila Podvin

Kvadrat, ob 19.00: komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Koko in velika skrivnost, ob 16.00: animirana družinska pustolovščina, Linhartova dvorana*

ČETRTEK, 9. november
Kinovoziček: Nepričakovano očka, ob 11.00: komedija, Linhartova
dvorana Radovljica*

Čudo, ob 18.00: drama, Linhartova dvorana Radovljica*
Ubijanje svetega jelena, ob 20.00: psihološka srhljivka, Linhartova
dvorana Radovljica*

Berlinski sindrom, ob 19.00: drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 10. november

NEDELJA, 26. november

Martinov vikend z vini Fornazarič, praznovanje Martina v Vili Podvin

Koko in velika skrivnost, ob 16.00: animirana družinska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

Jogica za dojenčke, od 16.30 do 17.30, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

Ubijanje svetega jelena, ob 18.00: psihološka srhljivka, Linhartova
dvorana Radovljica*

Juri Muri v Afriki pleše, abonma Čebelice in čmrlji, ob 17.00: Barvita
pustolovščina o dečku, ki se ni maral umivati, tokrat v glasbeno-plesni izvedbi, Linhartova dvorana Radovljica*

Utrinki iz narave, od 1. do 30. novembra: v času obiskov od 8.00 do
20.00 ure: Fotografska razstava Marjana Resmana, Avla Doma dr. J.
Benedika, Radovljica
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani
www.radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za objavo v napovedniku pošljite po elektronski pošti na turizem@radolca.si. Za tedensko obveščanje o dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov. Organizatorji
prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Sprevod novembrskih
kresničk
Prihodnji petek bodo v Begunjah pripravili
tradicionalni novembrski sprevod kresničk.
Sprevod se bo ob šestih zvečer začel pred
osnovno šolo.
Peter Kolman

ku ob glavni cesti, zaključek
s sladko pogostitvijo pa bo
pri turistično-informacijski
pisarni v Begunjah. Temo
bodo preganjali z izrezanimi
lampijončki iz buč, repe ali
poslikanimi steklenimi lučkami. Bodite ustvarjalni in
se s svojimi lučkami pridružite na prav posebnem nočnem sprehodu, vabijo iz turističnega društva.

Turistično društvo Begunje
v petek, 10. novembra, vabi
otroke, starše in vse ostale
krajane na tradicionalni
sprevod novembrskih kresničk. Sprevod se bo začel ob
18. uri pred osnovno šolo v
Begunjah.
Pot bo vodila po vaški cesti
do cerkve, navzdol po pločni-

Umor na Orient Expressu, ob 19.00: misteriozna kriminalka, Linhartova dvorana Radovljica*

Sedežne garniture

SOBOTA, 11. november
Kuharska šola Uroša Štefelina: Kuharska delavnica za otroke, od
10.00 do 12.00: delavnica za otroke, stare od 5 do 12 let, Vila Podvin
Martinovanje v Gostilni Pr Tavčar, martinovanje z Martinovim menijem, rezervacije na telefonu 059 041 510, Gostilna Pr Tavčar Begunje
Martinov vikend z vini Fornazarič, praznovanje Martina v Vili Podvin
Mali Bigfoot, ob 16.00: animirani film, Linhartova dvorana Radovljica*
Rdeči pes Modri, ob 18.00: mladinski film, Linhartova dvorana
Radovljica*
Umor na Orient Expressu, ob 20.00: misteriozna kriminalka, Linhartova dvorana Radovljica*

Ambient Ljubljana

NEDELJA, 12. november
Martinov vikend z vini Fornazarič, praznovanje Martina v Vili Podvin,
ki se mu bo med 12. in 15. uro pridružil tudi vinar Ivan Fornazarič

sejem pohištva

Mali Bigfoot, ob 15.00: animirani film, Linhartova dvorana Radovljica*

SEJEM
8.-12. AMBIENT
november

Rdeči pes Modri, ob 17.00: mladinski film, Linhartova dvorana Radovljica*

9. - 13.11.2016

Berlinski sindrom, ob 20.00: drama, Linhartova dvorana Radovljica*

PONEDELJEK, 13. november
Žalujoča družina, Linhartov abonma, ob 19.30: strupena komedija o
lažeh, pohlepu in lovu na dediščino, Linhartova dvorana Radovljica*

Sonita, ob 19.00: dokumentarni film, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 16. november
Ustvarjalne dogodivščine: od 17.00 do 18.00: ustvarjalna delavnica za
otroke, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Liga pravičnih, ob 19.00: akcijska domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

POHIŠTVO ŽAKELJ, D.O.O., GOROPEKE 1, ŽIRI

SREDA, 15. november

NAJDETE NAS
V HALI A2
Izberite si svojo! Sedežno garituro ŽAKELJ.
UJEMITE 15% POPUST NA CELOTNI PROGRAM ŽAKELJ.
Popust velja za naročilo od 8. do 18.11.2017, za gotovinsko ali TRR plačilo.

LJUBLJANA

|

LESCE

|

ŽIRI

|

8.-1

8. 1

1.

www.zakelj.si

|

T: 04/51 70 550

Deželne novice, petek, 3. novembra 2017

16

deželne novice
Gasilci preverjali dostop do blokov

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Radovljiški gasilci so v oktobru, mesecu požarne varnosti, pripravili gasilsko vajo, s katero so želeli preveriti, kako bi v primeru požara lahko posredovali v
gosto naseljeni blokovski soseski na Gradnikovi ulici v Radovljici.

Dostop med prehodi je zaradi nadstreškov zelo otežen.

Del vaje je tudi oskrba ponesrečenih. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

nikovi ulici ter preizkusiti
opremo in usposobljenost
enot za posredovanje v strnjenih naseljih," je povedal
Jonas Sotler, poveljnik PGD
Radovljica, ki je vodi vajo.
Ugotovitve po vaji ne presenečajo. "Naselje je popolnoma zaparkirano z vozili; če
stanovalci ne bi vnaprej

Naselje blokov na Gradnikovi ulici v Radovljici je eno
izmed najbolj gosto naseljenih območij v mestu, dostop
do večstanovanjskih stavb
pa dodatno otežujejo še
vozila, parkirana ob vhodih
v bloke, in nadstreški za

avtomobile, postavljeni med
njimi. To so v sredo izkusili
tudi gasilci, ki so v mesecu
požarne varnosti, letos
tematsko usmerjenem prav
na intervencijske dostopne
poti, v Radovljici pripravili
gasilsko vajo.
"Namen vaje je bil preveriti
intervencijske poti na Grad-

S H O P O N L I N E AT FE N D I .CO M

V gasilski vaji na Gradnikovi ulici je sodelovalo 39 gasilcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Vajo je vodil poveljnik radovljiških gasilcev Jonas Sotler.

vedeli za vajo, gasilci sploh
ne bi imeli dostopa do blokov," je po vaji povedal Sotler. "Določeni vhodi nimajo
požarne lopute oziroma
lopute za odvod toplote in
dima na stopniščih, kletne
prostore oziroma prostore
za evakuacijo pa imajo v številnih blokih zložene s kra-

mo in zaklenjene," je še
povzel ugotovitve po vaji.
Ob tem je posebej poudaril
nadstreške za avtomobile, ki
so postavljeni vzdolž blokov
ob dostopnih poteh. "Ti
nadstreški prav gotovo onemogočajo normalno delo
gasilcev; predvsem predstavljajo težavo za uporabo

gasilske avtolestve, ki se na
omejenem prostoru ne
more vrteti tako, kot bi bilo
treba za hitro in učinkovito
posredovanje."
Vaje se je udeležilo 39 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Radovljica,
Lesce, Begunje in Hlebce
ter jeseniški poklicni gasilci.

Posebej težko je bilo v ozkem prehodu upravljati gasilsko lestev. / Foto: Gorazd Kavčič

Priznanje Turističnemu
društvu Begunje

Vabljeni v Art optiko, nove jesenske
kolekcije korekcijskih očal že na voljo!
Očesna ambulanta s koncesijo v Kranju obratuje vsak dan
od ponedeljka do petka. Izkoristite kratke čakalne vrste in
se naročite že danes. Za pregled pri specialistih okulistih se
naročite po telefonu 05 907 0250 ali osebno. Obiščite nas,
prijazno in strokovno vas bomo postregli.

Pika logotip NEGATIV

V Art optiki lahko koristite Pika kartico.
S Piko lahko: * plačujete in pridobite bonitetne pike * unovčujete pike za
nakup izdelkov * koristite posebej za vas pripravljene akcije

50% POPUST na druga očala z enako dioptrijo, za isto osebo
Velja za očala z enako ali nižjo ceno. Drugi popusti in akcije se ne seštevajo.
Ugodnost velja do 30. 11. 2017.

Peter Kolman
Na vsakoletnem srečanju
turističnih delavcev Gorenjske so podelili priznanja
najzaslužnejšim turističnim
delavcem in društvom.
Letošnje srečanje je v sodelovanju z Gorenjsko turistično zvezo pripravilo Turistično društvo Gorenja vas v
Poljanski dolini. Pripravili
so bogat kulturni program,
v katerem so podelili tudi
priznanja: za 120 let delova-

nja TD Škofja Loka in za 110
let delovanja TD Dovje Mojstrana. Priznanje za urejenost krajev na Gorenjskem v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Moja
dežela – lepa in gostoljubna
pod sloganom Dober zgled,
drobne posebnosti, ki bogatijo kraj, so prejela turistična
društva: Kranjska Gora,
Bohinj, Dovje - Mojstrana,
Begunje in Kralov čebelnjak
čebelarstva Ambrožič s Sela
pri Bledu.

Art optika d.o.o., Goriška c. 78, Ajdovščina

Dve predavanji društva Sotočje

IDEJA ZA DARILO

ART OPTIKA, Bleiweisova cesta 14, Kranj, T: 05 907 0250

Kulturno društvo Sotočje in Župnija Radovljica v tem in
naslednjem mesecu pripravljata še dve predavanji. V petek,
17. novembra, bo ob 18.30 Alenka Bole Vrabec predstavila
sv. Edith Stein, v petek, 1. decembra, pa pripravljajo predavanje dr. Mateja Geršiča z naslovom Sledovi krščanstva in
pokrajine v severovzhodni Afriki. Predavanja bodo v Slomškovi dvorani radovljiškega župnišča.

