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Čebelarski muzej Radovljica
je z Medenim dnem in
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šestdeset let.

Radovljica je gostila srečanje
krajev, ki jih povezujejo
zgodovinski sramotilni
stebri oziroma sramotilne
klopi.
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Priznanja najboljšim
Župan Ciril Globočnik je tudi letos pripravil sprejem za najboljše osnovnošolce. Štiriinštiridesetim
devetošolcem s štirih osnovnih šol je čestital na slovesnosti v Baročni dvorani Radovljiške graščine.

Svetniki potrdili
občinska priznanja
Najvišje priznanje, veliko plaketo Občine
Radovljica, bo ob občinskem prazniku petega
avgusta prejel Avguštin Mencinger, upokojeni
zdravnik, aktiven lokalni politik ter v zadnjih letih
predvsem predan skrbnik in interpret bogate
radovljiške kulturne in zgodovinske dediščine.
Marjana Ahačič
Radovljiški občinski svet je
prejšnjo sredo na zadnji seji
pred poletjem potrdil letoš
nje občinske nagrajence.
Prejemnik velike plakete
Občine Radovljica je tako po
sklepu občinskega sveta o
podelitvi priznanj Avguštin
Mencinger za delovanje na
področju kulture in turizma,
ohranjanje sakralne dedišči
ne in prispevek k prepoznav
nosti Radovljice.
Plakete Občine Radovljica
bodo prejeli dr. Sabina
Šegula za širjenje znanja in
razvoj floristike v lokalni

skupnosti in mednarodnem
prostoru, Krajevna organi
zacija Rdečega križa Radov
ljica ob osemdesetletnici
delovanja in Prostovoljno
gasilsko društvo Brezje ob
sedemdesetletnici delovan
ja. Prejemniki plaket Anto
na Tomaža Linharta so
Ljudska univerza Radovljica
ob šestdesetletnici delovan
ja, Suzana Adžić za dolgolet
no udejstvovanje v ljubitelj
ski kulturi, mentorstvo otro
ške gledališke skupine Lin
hartovi čuki in prenašanje
znanja na mlade ter Mestni
muzej Radovljica za izvedbo
evropskega projekta diStory.

Najboljši učenci generacije, ki letos zaključuje šolanje na štirih osnovnih šolah v občini Radovljica, z županom Cirilom
Globočnikom, razredniki in ravnateljicami / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič
Tudi letos je župan Ciril
Globočnik ob koncu šolske
ga leta pripravil sprejem za
najboljše učence vseh štirih
osnovnih šol radovljiške
občine, ki so šolanje zaklju
čili z odličnim uspehom v
vseh devetih razredih. Z OŠ

A. T. Linharta so bili to
Jonatan Brumen, Gala
Čufer, Lucija Gros, Aljaž
Kemperle, Laura Pavlič,
Nejc Prešern, Inja Černe,
Lana Černe, Mitja Kuralt,
Maya Simona Franko, Sara
Grimani, Mija Pogačnik,
Nuša Pogačnik, Iva Klinar,
Nives Košnjek, Jaka Lazar,

Tajda Pristavec, Lana Stare
in Špela Žvan, z OŠ F. S.
Finžgarja Neža Adam, Tajda
Čad, Ana Klobučar, Zarja
Kozinc, Filip Mlinarič, Živa
Mlinarič, Urška Repinc,
Dolores Sodja, Rok Sušnik,
Žiga Maltar, Galina Nedelj
ković, Alja Pristov Gogala,
Anja Purgar, Iza Ropič Biz

jak, Matic Rotar in Tahlia
Wick, z OŠ Staneta Žagarja
Lipnica Taja Fister, Živa
Jovanović, Urša Mohorič,
Eva Pačnik, Katja Pogačar,
Katja Rus, Klara Stariha in
Sara Varek ter Špela Mertelj
z OŠ Antona Janše Radovlji
ca.
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Ministrica na Jelovici

Za zaključek »coprnice«

Dva teka

Sredi julija krvodajalska akcija

Ministrica Aleksandra Pivec
si je ogledala gozdove, ki so
jih podlubniki močno prizadeli.

Festival gledališča v Kropo
privablja od sredine junija, v
zadnjem tednu pa sledijo še
štirje večeri gledališča, glasbe in literature.

Društva bogatijo in
povezujejo

V juniju so organizirali jubilejni Mošenjski tek in
Radol'ško 10ko.
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Radovljiško območno združenje Redečega križa Slovenije
bo sredi prihodnjega meseca spet organiziralo krvodajalsko
akcijo, in sicer v sredo, 17. julija, in v četrtek, 18. julija, od 7.
do 13. ure v prostorih Osnovne šole Josipa Plemlja Bled.
Organizatorji prosijo, da s seboj prinesete veljavni osebni
dokument in da pred odvzemom zaužijete lahek obrok. Na
Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice sicer kri lahko
darujete vsak petek od 7.30 do 11. ure.

Brezjanska društva – športno, gasilsko in turistično –
letos praznujejo več desetletij uspešnega delovanja.
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Avguštin Mencinger / Foto: Gorazd Kavčič
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Ob dnevu državnosti
OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH DRAŽB
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI
OBČINE RADOVLJICA
Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da so bile na spletni strani Občine Radovljica, v rubriki Aktualni razpisi in objave, objavljene naslednje javne dražbe:
– Javna dražba za prodajo nepremičnin v Kamni Gorici –
stavbna zemljišča z ID znakom 2163 183 v izmeri 369 m2,
2163 184 v izmeri 142 m2 in 2163 185 v izmeri 2910 m2 z
objekti, ki so zgrajeni na teh zemljiščih in predstavljajo bivši
Dom Matevža Langusa na naslovu Kamna Gorica 55 in Kamna Gorica 55a (javna dražba bo potekala dne 8. 8. 2019, rok
za plačilo varščine: 5. 8. 2019)
- Javna dražba za prodajo nepremičnin v Lescah – stavbni
zemljišči z ID znakom 2155 9/1 (po končani geodetski
odmeri zemljišče z ID znakom 2155 9/3) in ID znakom 2155
9/2 v skupni izmeri 380 m2 , s stanovanjsko stavbo št. 846 na
naslovu Alpska cesta 48, Lesce, neto površina stavbe znaša
128,15 m2 (javna dražba bo potekala dne 1. 8. 2019, rok za
plačilo varščine: 29. 7. 2019)
– Javna dražba za prodajo nepremičnin na območju Či
stilne naprave Radovljica – stavbna zemljišča za industrijo
– zemljišče z ID znakom 2157 770/21 v izmeri 1.867 m2,
zemljišče z ID znakom 2157 770/22 v izmeri 1.401 m2, zemljišče z ID znakom 2157 770/23 v izmeri 1.401 m2 in zemljišče z ID znakom 2157 770/24 v izmeri 1.344 m2 (javna dražba bo za vse navedene nepremičnine potekala dne 8. 8.
2019, rok za plačilo varščine: 5. 8. 2019)

Prejšnji petek je bila pri Lipi samostojnosti v Radovljici tradicionalna občinska slovesnost ob dnevu
državnosti. Zbrane je nagovoril župan Ciril Globočnik, v kulturnem sporedu sta nastopila Pihalni
orkester Lesce in folklorna skupina Nageljčki.
Marjana Ahačič
V petek, 21. junija, je bila pri
Lipi samostojnosti v Radovljici tradicionalna občinska
slovesnost ob dnevu državnosti. Zbrane je nagovoril
župan Ciril Globočnik, ki je
poudaril pomen prostovoljstva, kulture in športa za življenje skupnosti.
"Tudi letos rojstni dan naše
države praznujemo s kulturnimi in športnimi prireditvami. Športna zveza je izvrsten organizator Radol'ške
10ke, ki vsako leto privabi
več rekreativnih tekačev.
Dneva brez prireditev naših
kulturnih ustvarjalcev pa v
radovljiški občini skorajda

ni," je opozoril župan Globočnik. "Za poudarjanje
pomena kulture, ki je imela
odločilno vlogo pri oblikovanju slovenske države, in
pomena prostovoljstva, je
primerna vsaka priložnost,
še posebno pa praznik naše
države. Da je v njej naše življenje polno, dostojno in
enakopravno, gredo v veliki
meri zasluge številnim prostovoljcem na vseh področjih."
V kulturnem sporedu v režiji Roka Andresa so nastopili
Pihalni orkester Lesce, Otroška folklorna skupina Kulturnega društva Brezje
Nageljčki in povezovalec
Branko Pirih.

Občinska uprava Občine Radovljica
Foto: Tina Dokl

www.radovljica.si

Vsi pogoji sodelovanja in ostale informacije v zvezi z javnimi
dražbami so navedeni v objavah javnih dražb na spletni strani
Občine Radovljica.

Jermen Kolman novi občinski svetnik
Radovljiški občinski svet je na zadnji seji potrdil mandat
članu občinskega sveta Jerneju Kolmanu, ki je na lokalnih
volitvah kandidiral na kandidatni listi SDS. Kolman, ki je bil
občinski svetnik že v preteklem mandatu, je v občinskem
svetu nadomestil tragično preminulo svetnico Nevenko
Osterc.

V kulturnem programu sta nastopila folklorna skupina
Nageljčki z Brezij (na fotografiji) in Pihalni orkester Lesce.

Tudi letos je na tradicionalni slovesnosti pri Lipi
samostojnosti ob dnevu državnosti zbrane nagovoril župan
Ciril Globočnik. / Foto: Tina Dokl
Po slovesnosti je bil najprej
na sporedu otroški tek, nato
pa start že osme Radol'ške
10ke. Radovljiška območna
izpostava JSKD je pred dnevom državnosti v Baročni
dvorani Radovljiške graščine
pripravila tri koncerte, na
katere je bil vstop prost: koncert Pevske skupine Korona
KUD Radovljica, koncert
zbora Carmen manet Kranj
in koncert MePZ Vox Carniola Jesenice. V Športnem

parku Radovljica pa so organizirali finalni turnir Inline
lige Radovljica, ki ga prireja
KRŠ.
Praznovanju dneva državnosti so predstavo posvetili
tudi v okviru šestega Festivala gledališča v Kropi, kjer
so prav na praznični dan
uprizorili gledališko-literarno predstavo Krst pri Savici
z interpretacijo Prešernove
pripovedi o boju med pogani in kristjani.

Ministrica na Jelovici
Ministrica Aleksandra Pivec si je ogledala gozdove na Jelovici, ki so zelo prizadeti zaradi obsežnega
napada podlubnikov. Lastnike gozdov je pozvala k pravočasnemu ukrepanju in sanaciji.
Marjana Ahačič

Jernej Kolman / Foto: Gorazd Kavčič
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Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si je sredi
junija spet ogledala stanje
gozdov na Zgornjem
Gorenjskem. Obisk je začela na sedežu krajevne enote
Zavoda za gozdove Slovenije v Radovljici, nato pa so jo
gozdarji peljali na terenski
ogled Jelovice.
"Prišli smo, da bi si ogledali
trenutno stanje zgornjegorenjskih gozdov, glede na to,
da se bo v njih zaradi zelo
toplega vremena verjetno
zelo hitro začel razmnoževati podlubnik," je razlog za
obisk pojasnila ministrica.
"Z obiskom in tudi z vsemi
prihodnjimi aktivnostmi
želim opozarjati predvsem
lastnike zasebnih gozdov, ki
jih je na tem območju veliko, naj bodo zelo pozorni na
to, kaj se v gozdu dogaja, ter
naj pravilno in pravočasno
ukrepajo v primeru, da se
tudi v njihove gozdove naseli podlubnik."

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Aleksandra Pivec si je skupaj z gozdarji ogledala stanje
gozdov na Jelovici.
Vodja blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Avsenek je poudaril, da so razmere v jelovških zasebnih gozdovih problematične tudi zato, ker gre
za manjše razdrobljene
posesti, katerih lastniki so
zelo različni in pogosto

neodzivni. To pomeni, da se
na odločbe zavoda niso pravočasno odzvali in sanirali
svojih gozdov, zato je lubadar uhajal naprej v zdrave
gozdove.
V zvezi z urejanjem gozdnih
vlak in cest, ki so bile v zadnjih letih zaradi velike obre-

menitve ob odstranjevanju
lubadark močno poškodovane, je ministrica poudarila,
da je od konca maja na ministrstvu v okviru programa
razvoja podeželja odprt razpis, na katerega se lahko lastniki gozdov prijavljajo za
sredstva za prenovo in vzpostavitve gozdnih vlak ter cest.
Sicer pa je Avsenek še napovedal, da bodo gozdarji v prihodnjih tednih že lahko
povedali, kakšno bo stanje
glede podlubnikov letos.
"Tudi lani spomladi je še
kazalo razmeroma dobro, v
vročem poletju pa se je lubadar razvil in razbohotil preko vseh meja." Računa, da
bo letos vendarle nekaj bolje, ker je na najbolj kritičnih
območjih smreka praktično
že izginila. "Zdaj so tereni
in razmere drugačne in upamo, da lubadar ne bo šel
višje. Če bo poletje vroče,
dolgo in sušno, pa se lahko
lubadar naseli tudi v višje
ležeče gozdove, kjer bi bilo
lahko zelo hudo," je opozoril.
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Seja občinskega sveta
OBČINA RADOVLJICA

Razpis za priznanja odličnim dijakom

Svetniki so s sprejemom odlokov s področja urejanja prostora omogočili umestitev novega kampa
pred mostom čez Savo in gradnjo novega trgovsko-nakupovalnega objekta v Lescah. Potrdili so
letošnje prejemnike občinskih priznanj – najvišjega, veliko plaketo Občine Radovljica, bo dobil
Avguštin Mencinger.

V 7. številki Deželnih novic, ki so izšle 7. junija 2019, in na
spletnih straneh www.radovljica.si v zavihku Razpisi in objave
je objavljen občinski razpis, na katerega se lahko prijavijo
dijaki, ki so v šolskem letu 2018/2019 zaključili srednješolsko
šolanje z odličnim uspehom v vseh štirih letnikih, in zlati
maturanti. Prejeli bodo denarne nagrade. Rok za oddajo vlog
je četrtek, 25. 7. 2019.

Znova o nakupovalnem
centru v Lescah
Potem ko je občinski svet na
prejšnji seji zavrnil nadaljevanje postopka sprejema
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje osrednjih površin na območju nakupovalnega centra pri rondoju na
izvozu z avtoceste (TNC 1 in
2 Lesce), je tokrat obravnaval nov osnutek. Ker so na
prejšnji seji izrazili predvsem nezadovoljstvo z dograditvijo objekta igralnega
salona, je bil ta del tokrat iz
odloka izvzet, kar pomeni,
da zajema samo načrtovanje
novega trgovsko-poslovnega
centra. Upoštevajoč pripombe svetnikov so v njem na
novo predvidena tudi parkirišča v kletni etaži, sicer pa
je za objekt in parkirišče
pred njim predvideno teme-

Radovljiški občinski svet se je sredi junija sestal na zadnji seji pred poletjem.
ljito ozelenjevanje vključno
z zasaditvijo dreves in grmovnic na območju v smeri
Hlebc in Studenčic ter členitvijo fasade, ki bo optično
zmanjšala objekt, in zagotovitev javno dostopnih sanitarij v njem.

Nove koncesije
Odlok o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za
program splošne ambulante
v Domu dr. Janka Benedika
in v CUDV Radovljica je bil
sprejet po hitrem postopku.
Zdravstveni dom Radovljica
namreč zaradi kadrovske
stiske pri zdravnikih družinske medicine ne more več
zagotavljati opravljanja
zdravstvene dejavnosti v teh
dveh ustanovah. Nova koncesija bo podeljena na podlagi javnega razpisa.

Višje cene komunale
Občinski svet je ponovno
obravnaval tudi elaborat o
oblikovanju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v občini in njegovo
dopolnitev. Tokrat je sprejel
predlagane nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih je na seji v
marcu zavrnil. Povišanje
cene komunalnih storitev je
bilo predlagano predvsem
zaradi višjih stroškov storitev, materiala in dela. Dvig
teh stroškov ima na poslovanje podjetja negativen
vpliv, saj prihodki na osnovi trenutno veljavnih cen ne
pokrivajo več stroškov, na
katere Komunala Radovljica ne more vplivati, so pojasnili na Komunali Radovljica.
Povišane bodo torej cene
komunalnih storitev, ki so

vezane na dobavljeno količino pitne vode ter zbiranje
komunalnih in bioloških
odpadkov. Tako se bo za
povprečno gospodinjstvo z
mesečno porabo vode 12
kubičnih metrov in priključkom na kanalizacijo ter uporabo 120-litrskega zabojnika
za mešane komunalne
odpadke znesek računa na
mesečni ravni s 50,28 evra
povišal na 52,53 evra.

Predstavniki občine
Za predstavnika občine v
Svetu zavetišča za zapuščene živali so imenovali
Andreja Potočnika, v Svetu
Ljudske univerze Radovljica
Matildo Reš in Nežo Mezeg,
v Svetu OŠ A.T. Linharta pa
Simona Resmana. Predlagani kandidatki za direktorico
LUR, Mateji Rozman Amon
je občinski svet dal pozitivno mnenje.

Župan tudi letos čestital najboljšim
1. stran
V iztekajočem se šolskem
letu je deveti razred osnovnih šol A. T. Linharta Radovljica, F. S. Finžgarja Lesce,
Staneta Žagarja Lipnica in
Antona Janše Radovljica obiskovalo 185 učenk in učencev, dvajset več kot prejšnje
šolsko leto. Med njimi jih je
44 doseglo odličen uspeh v
vseh razredih osnovne šole
oziroma povprečje vseh ocen
najmanj 4,5.
Župan Ciril Globočnik jim je
čestital na sprejemu v Baročni dvorani Radovljiške graščine; učencem je izročil priznanja ter knjižna darila. "Z
zadovoljstvom opažam, da
vas je letos več kot prejšnja
leta. Čestitam vam za dobro

Občinska uprava Občine Radovljica

Izšli so letošnji Vozni redi v Alpah

Foto: Gorazd Kavčič

Sredi junija se je na zadnji
seji pred poletnimi počitnicami sestal radovljiški občinski
svet. Svetniki so obravnavali
dva odloka s področja urejanja prostora. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
površin za turizem "Pod Golfom" v Lescah omogoča umestitev novega turističnega
kampa s spremljajočim programom, večnamensko dvorano za potrebe športnih in
kulturnih dejavnosti. Območje leži zahodno od Lesc pred
mostom čez reko Savo proti
Bledu, tako da je prometno
napajanje predvideno prek
obstoječega krožišča na državni cesti, ki ga bo v ta namen
treba rekonstruirati.

www.radovljica.si

Marjana Ahačič

opravljeno delo in tudi vašim
učiteljem in staršem, ki so
vas podpirali; brez njih bi
takšne uspehe težko dosegli.
Verjamem, da ste se premišljeno odločili, kako boste
nadaljevali svojo življenjsko
pot – najprej verjetno na
gimnazijah in nato naprej na
fakultetah. Ampak zdaj, med
počitnicami, si dajte duška,
da si naberete energijo za
nadaljnje šolanje, pri katerem vam tako kot tudi sicer v
življenju želim veliko uspehov in sreče," je mlade nagovoril župan Globočnik.
Podelitev, ki jo je duhovito
vodil Nejc Šmit, pa je z glasbenimi nastopi obogatil
Kitarski ansambel Glasbene
šole Radovljica pod vodstvom Zorana Kaličanina.

Izšla je že enajsta knjižica Vozni redi v Alpah, v kateri so
zbrani vozni redi vlakov, avtobusov, žičnic in ladjic ter ponudniki kolesarskih izposojevalnic in taksi prevozov na območju slovenskih Alp in tudi čez mejo. Skupno je v knjižici 48
različnih prog, od tega jih 15 obratuje samo v času poletne
sezone. Tako kot lani je tudi letos knjižica, ki je izšla v 3.750
izvodih, dvojezična, v slovenskem in angleškem jeziku. "S
knjižico želimo uporabnikom približati uporabo trajnostnih
prevoznih sredstev, saj so informacije o možnosti uporabe
in kombiniranju različnih vrst javnega prevoza na območju
slovenskih Alp dostopne na enem mestu. Število domačih
in tujih gostov v alpskih občinah narašča, s tem pa tudi pritiski na infrastrukturo in okolje, zmanjšuje se tudi doživljajska vrednost naravnih danosti in kulturne dediščine. Z uporabo javnega potniškega prometa, kolesa in hoje smo bolj
svobodni, vožnja z vlakom, ladjico, avtobusom ali gondolo
pa je lahko pravo doživetje," poudarjajo v organizaciji CIPRA Slovenija, kjer so knjižico pripravili ob podpori Stalnega
sekretariata Alpske konvencije, Slovenske turistične organizacije, Planinske zveze Slovenije in lokalnih turističnih organizacij. Knjižica je v tiskani obliki na voljo pri vseh partnerskih organizacijah, dostopna pa je tudi v elektronski obliki
na spletnih straneh CIPRE Slovenija in vseh partnerjev ter
prek QR-kode.

Dodatni oddelek vrtca
Med poletjem bodo v enoti Čebelica Vrtca Radovljica v stavbi v središču Radovljice, kjer so lani prvič uredili prostor za
oddelek najmlajših otrok, urejeni prostori za dodaten oddelek najmlajših, so sporočili z radovljiške občinske uprave.
Na lokaciji v neposredni bližini nekdanje knjižnice bosta
tako po novem dva oddelka; dodatnega bo lahko obiskovalo
12 otrok, za njihovo varstvo pa bosta na novo zaposleni dve
strokovni delavki. Občina bo za gradbeno-obrtniška dela
namenila približno dvajset tisoč evrov, za opremo pa približno deset tisoč evrov. Radovljiške vrtce bo v novem šolskem
letu lahko obiskovalo največ 766 otrok v 44 oddelkih. Cene
programov vrtcev se ne spreminjajo.

Upravna enota uvaja naročanje
Upravna enota Radovljica obvešča, da je na Oddelku za okolje in prostor zaradi uveljavitve novega gradbenega zakona,
izjemno povečano število vlog za izdajo gradbenih dovoljenj
in uporabnih dovoljenj. Z namenom, da bi omogočili čim
hitrejše in nemoteno reševanja zadev, zato uvajajo sistem
predhodnega naročanja strank po telefonu ali po elektronski
pošti. Hkrati obveščajo, da se je čas reševanja vseh zahtev
na delovnem področju prostora za zdaj podaljšal.

Urejajo dodatno učilnico
Na Podružnični šoli Begunje začenjajo urejati dodatno učilnico. Sto petdeset tisoč evrov vredno pogodbo je radovljiški
župan Ciril Globočnik z izbranim izvajalcem podpisal prejšnji teden. Dela bodo obsegala preureditev prostorov pritličja in mansarde v severozahodnem delu šole. V tem delu
šole bodo prenovljene sanitarije, garderobe za uporabnike
telovadnice ter urejen prostor za dodatne dejavnosti šole.
Večina del bo opravljana v času poletnih počitnic.

Radovljica vstopa v Zeleno shemo turizma

Med odličnjaki so bili letos kar trije pari dvojčkov: Mija in
Nuša Pogačnik (prva zgoraj, prva spodaj), Lana in Inja
Černe (desno zgoraj) ter Filip in Živa Mlinarič (desno
spodaj). / Foto: Gorazd Kavčič

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program
in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia
Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma,
destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za
oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko
Slovenia Green pa to zeleno delovanje tudi promovira. V
shemo lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične
agencije in upravljavci naravne dediščine, bo Občina Radovljica v prihodnje zanje organizirala posebno izobraževanje.
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Mnenja, kultura
Cankarjeva ulica
– pasja
promenada (2.)
Pred časom sem že pisala o tej
problematiki. Sicer pa, psi
lajajo in karavana gre dalje,
pasjeljubci s potujočimi kahlami. Zadeva pa je že ušla z
vajeti, občinski redarji pa hitro mimo z avtom.
Torej opazujem. Najbolj pa
mi je všeč mlada mamica z
dojenčkom v vozičku. Pelje
voziček, psa na vrvici, v ušesih
ima slušalke, mobitel v roki in
s cigareto. Koliko aktivnosti
naenkrat – ali ne?
In kako pasjeljubci ravnajo s
svojimi ljubljenčki? Špancirajo po Cankarjevi in vzhičeno opazujejo psa, ki se ustavi,
vse prevoha, se polula na zelenici ob bloku in potem še
pokaka. V roki družijo vrečko
in poberejo drekec (mnogi se v
resnici le sklonijo in samo
nakažejo pobiranje). Če pa
ga že res poberejo, vržejo tisto
črno vrečko na grmovje, kar je
videti prav dekorativno. Skratka, meni se vse skupaj zdi
grozno.
Je pred časom v neki kolumni
Luj Šprohar napisal: "Kako
so v starih časih ljudje metali
vsebino nočnih posod skozi
okno in to, kar se počne
danes, je le sofisticirana oblika onesnaževanja okolice. In
vse zdravstvene službe tolerirajo tovrstne potujoče kahle."
Ampak je pes (tudi dva ali trije) postal statusni simbol.
Praksa pa kaže: psa na vrvico
(po trikrat ali več dnevno),
otroka pa v vrtec.
Cvetka Pezdič, Radovljica

Vrtci – javni in
zasebni
Ministrstvo za izobraževanje
je v začetku junija presenetilo
s pripravo novele Zakona o
vrtcih, da občinam prepusti
odločanje o višini financiranja
zasebnih vrtcev.
Večina slovenskih občin ima le
javne vrtce. V Radovljici pa se
lahko pohvalimo, da imamo
starši možnost vpisa svojega
otroka tako v javni vrtec –
Vrtec Radovljica kot dva zasebna vrtca Montessori (Gorenjska hiša otrok) in Waldorfski
vrtec.
Ponosni smo lahko, da se je v
preteklem desetletju v naši
občini veliko vlagalo v energetsko sanacijo šol in vrtcev.
Izgradila sta se dva nova vrtca
– na Posavcu in v Lescah.
Cena je bila visoka, a pohvalimo se lahko, da smo na ta
način zagotovili dovolj prostora, da so bili v Vrtec Radovljica vedno sprejeti vsi vpisani
radovljiški otroci, za kar sem
se vedno zavzemal. Zasebni
vrtci so za državo znatno
cenejši (občina plača le 85
odstotkov programa, vzdrževanja prostorov pa ne) in ne
nazadnje bi starši morali imeti možnost izbire vrtca.

Javni vrtec predstavlja hrbtenico predšolske vzgoje, zasebni
vrtci pa pomembno dopolnitev
in možnost izbire za starše.
Tudi zaradi zasebnih vrtcev je
kakovost predšolske vzgoje v
Radovljici tako visoka. Enako
bi moralo biti v šolstvu, zdravstvu in še kakšni javni ustanovi. Konkurenca javnih ustanov je nujno potrebna! Povsod
po Evropi je tako, le v naši
ljubi državi se ne moremo
znebiti socialističnih blodenj,
da so zasebne ustanove, tudi
vrtci, nezaželeni!
Po novem zakonu starši ne
bodo mogli prosto izbirati,
kam bodo vključili svojega
otroka, temveč bo to določila
občina s svojim odlokom, koliko bo financirala vrtce. Na ta
način bodo prikrajšane predvsem ranljive družine, ki si
predšolske vzgoje v zasebnih
vrtcih ne bodo mogle več privoščiti.
Odnos Ministrstva za izobraževanje pod vodstvom dr. Jerneja Pikala (SD) do zasebnih
vrtcev je zelo podoben kot pri
razpravah o neustavnosti
financiranja zasebnih osnovnih šol – paranoičen, daleč od
demokratičnih vrednot, ki jih
zagovarja in dejansko živi
razvita Evropa.
Simon Resman, občinski
svetnik, predsednik N.Si
Radovljica

Odgovor Simonu
Resmanu –
Nekaj besed o
KS Ljubno
Predsednik NSi Radovljica
Simon Resman (SR) se čuti
poklicanega, da nam, krajanom KS Ljubno, vsiljuje svoje
mnenje in je žaljiv z navedbo
neresnic, na primer o neprisotnosti vseh odstopljenih članov
na srečanju. Gre se politiko,
želi biti medijsko pozoren, rad
bi vplival na izid volitev.
Zakonodajo o lokalni samoupravi poznamo. Vemo, da
mandat Sveta KS traja le 4
leta. Vsak krajan lahko kandidira. Voli se 9 kandidatov, ti
pa izmed sebe izvolijo predsednika.
Na srečanju nisem nikogar
zagovarjal, povedal sem, da
kot nekdanji dolgoletni predsednik Sveta KS Ljubno nisem
za odstope z javnih funkcij.
Moje stališče je, da se je treba
med seboj pogovoriti in najti
rešitve.
Obsodil sem komunikacijo
med bivšimi člani Sveta KS
preko Lipe in na oglasnih deskah. Bivši predsednik Boštjan
Soklič, ki ga kot stanovski
kolega SR tako močno zagovarja, bi moral sklicati sejo, da
bi se pogovorili. Tega ni storil.
Zaradi tega so odstopili člani s
Posavca in iz Otoč.
Povedal sem, da bom zaščitil
svoje dobro ime, tudi s sodnim
varstvom, če bo to potrebno.
SR pa piše o grožnjah krajanom z obtožbo in zastraševalnim načinom vladanja. Jaz

ne vladam in ne ustrahujem
nikogar. SR piše, kako malo
časa je preteklo od volitev, da
ni bilo moč pričakovati velikih
rezultatov.
Kljub temu se je v tem času
marsikaj zgodilo:
Bil sem že tretjič prijavljen na
KPK. Odpisane so bile terjatve v škodo KS v višini 7.910,38
evrov na nezakonit način.
Ukinili so delegacijo KS pri
pogrebih. Tri uradne ure
tedensko so nadomestili z eno
uradno uro mesečno. Predsednik je podpisal podjemno
pogodbo s svojo partnerko za
tajnico KS v vrednosti 123,74
evrov, čeprav je bilo na seji
sprejeto za 90 evrov. Gre za
konflikt interesov in so znaki
koruptivnega dejanja, kot
tudi pogodba s Športnim
društvom Ljubno za vzdrževanje igrišč 343,74 evrov
mesečno, čeprav je bilo sprejeto za 300 evrov. Enaka zgodba je s pogodbama za vzdrževanje pokopališč z Jožetom
Šparaklom (110/80 evrov) in
Miranom
Dežmanom
(82,50/60 evrov). Po pridobitvi dejanskih stroškov za
vzdrževanje člani niso mogli
verjeti, kako so bili zavedeni s
strani predsednika in Vilka
Praprotnika, ki sta jih zavajala o meni s prikazovanjem
nekajkrat višjih zneskov, zato
da je bila osnova za podpis
dragih pogodb. Zneski pogodb
so na mesečni ravni.
Dano je bilo jasno sporočilo
krajanom, da nimajo časa
zanje in spoštovanja do krajevne tradicije. To se v preteklosti ni dogajalo. Delo za krajane mora biti osnovno vodilo.
Tega ne premore vsakdo.
KS naj vodijo ljudje, ki želijo
delati za sokrajane in imajo
čas zanje.
Tako v preteklosti kot sedaj
moram pred lažnimi obtožbami braniti svojo poštenost in
svoje dobro ime.
Lani so nekateri govorili:
"Sedaj ga pa imamo, ga
bomo zj...i", ko me je SiDG
po krivem obdolžil kaznivega
dejanja na osnovi dejan nekaterih zaposlenih na Zavodu
za gozdove, Območna enota
Bled, KE Radovljica, in njihovega zapisnika z dne 22. 1.
2018, kjer sta zaposlena tudi
Boštjan Soklič in Simon Resman. Svojo nedolžnost sem
moral dokazovati pred kriminalisti in državnim tožilstvom.
Dne 16. 10. 2018 sem prejel
Obvestilo o zavrženju kazenske ovadbe s strani okrajne
državne tožilke.
S poštenim delom sem del sebe
vložil v obnovo KS, v dobrine
za vse krajane in tako bo tudi
v prihodnje, če mi bodo krajani dali priložnost.
Brane Fajfar

Za zaključek »coprnice«
Festival gledališča v Kropo privablja od sredine junija, v zadnjem tednu pa
sledijo še štirje večeri gledališča, glasbe in literature.
Igor Kavčič
Kropa – Za letošnji Festival
gledališča je duet kulturniških entuziastov, ki ga sestavljata Anže Habjan in Rok
Andres, z ekipo za tri tedne
pripravil kar enajst večerov,
gledaliških predstav, glasbenih koncertov in dogodkov,
ki povezujejo obe umetniški
zvrsti.
Festival se v teh dneh preveša v zadnjo tretjino, čakajo
nas še štirje umetniški večeri, lahko pa že govorimo o
uspešnem festivalu, saj
beleži dober obisk. "V prvi
polovici festivala je program
najbolj navdušil otroško
publiko in ljubitelje glasbe.
Še poseben uspeh je doživel
Miha Rodman, ki je v Judovskem psu požel iskren in
dolg aplavz," pove Rok
Andres in hkrati dodaja:
"Hvaležni smo vsakemu
obiskovalcu posebej, ki si
vzame čas za obisk umetniškega dogodka, saj si s tem
posledično vzame tudi čas
zase. Dober obisk je tudi
lepa popotnica za zadnjo
tretjino progama, ki smo ga
pripravili in ga zaznamuje
prihod dveh velikih umetnic: igralke in nosilke Borštnikovega prstana Saše Pavček ter mezzosopranistke
Irene Yebuah Tiran. Domači gledališčniki pa so v zadnji fazi priprav na premiero,
s katero se bo letošnja edicija zaključila."
Tudi sicer je rdeča nit letošnjega festivala pripovedovanje. Ena takih čudovitih pripovedi bo zagotovo nocojš-

Danes z monokomedijo Bužec on, bušca jaz v Kropo
prihaja odlična Saša Pavček. / Foto: Tone Stojko
nja monokomedija Bužec
on, bušca jaz, s katero je
Pavčkova v skoraj četrt stoletja nanizala več kot šeststo
ponovitev. V predstavi prisluhnemo ženski srednjih
let, vpeti v tradicionalno vlogo matere in žene, ki ji vsakdan duši sanje in hrepenenje. Življenjska situacija, ki
se ji pripeti, iz nje stisne
odločnost, da pokaže svojo
moč. Silno željna ljubezni
pozabi, da so njena čustva le
odraz zaljubljenosti v ljubezen, in ne ta sama …
Nekaj posebnega bo v ponedeljek zvečer tudi monoopera Ljubezenske pesmi z
mezzosopranistko Ireno
Yebuah Tiran, ki bo skupaj s
saksofonistom Lovrom Ravbarjem izvajala posebej zanjo uglasbene pesmi skladateljice Ane Sokolović. Gre za
intimno zgodbo o ljubezni v
petih tematskih delih: čista
ljubezen, nežna ljubezen,
otroška ljubezen, zrela lju-

bezen in ljubezen do osebe,
ki smo jo izgubili. Besedila
so p é ta v petih jezikih:
angleščini, francoščini, srbščini, irščini in latinščini.
Libreto izhaja iz skladateljičinega izbora njenih najljubših pesmi.
V torek bo sledil gledališko-literarni večer Z biciklom čez reko v izvedbi La
Casa de Kamna in KD Kropa, katerega igralska ekipa
bo zadnji dan festivala pred
Fovšaritnico predstavila
igro Lov na coprnice avtorja
in režiserja ter neumornega
vodje festivala Anžeta Habjana. V predstavi bodo igrali: Darinka Filipovič, Alma
Jelenc, Špela Habjanič,
Davorin Bratuš, Andraž
Pavlič, Žan Filipovič in
Tone Fister. Po zaključku
predstave bo sledila podelitev nagrade za najboljšo
predstavo po izboru publike. Obisk vseh predstav je
brezplačen.

Na večeru komorne glasbe se je prejšnjo soboto z godalnim sekstetom predstavil domačin
violist Nejc Mikolič. / Foto: Andraž Pavlič

Tudi letos glasbeni četrtki
Marjana Ahačič
Z začetkom vročega poletja
na Linhartov trg tudi letos
prihajajo Četrtkovi večeri na
trgu s pestrim programom
koncertov in v spremljavi
Okusov Radol'ce. Kar šest

dogodkov pripravljajo letos
na zavodu Turizem in kultura Radovljica: že prihodnji
četrtek, 4. julija, se koncertno dogajanje začenja s skupino Elevators, nadaljuje se
11. julija s skupino Like the
Rolling Stones, 18. julija v

Radovljico prihajajo Fade
out, 25. julija legendarni
Avtomobili, potem pa v drugi polovici poletja 1. avgusta
Mrfy in 8. avgusta še pevka
Maja Keuc. Glasbo bo vsakokrat popestrila še ponudba ulične hrane.
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Obeležili jubilej
Čebelarskega muzeja
Šestdesetletnico delovanja Čebelarskega muzeja so obeležili z dvema razstavama o zgodovini muzeja
in Medenim dnem v starem mestnem jedru Radovljice.
Marjana Ahačič
Z odprtjem dveh razstav: 60
utrinkov/Čebelarski muzej
1959–2019 in Po poteh 60
let Čebelarskega muzeja so
sredi meseca obeležili šestdeseto obletnico delovanja
Čebelarskega muzeja, ki skupaj z Mestnim muzejem,
Galerijo Šivčeva hiša, Kovaškim muzejem v Kropi in
Muzejem talcev v Begunjah
deluje v okviru Muzejev radovljiške občine. Praznovanje
jubileja so nadaljevali dan za
tem, ko so na Linhartovem
trgu pripravili Medeni dan, v
okviru katerega so se v starem mestnem jedru Radovljice in Čebelarskem muzeju
zvrstili zanimivi dogodki: tržnica s ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov, degustacije medenih izdelkov, odprta
vrata Čebelarskega muzeja in
otroške delavnice.
Čebelarski muzej v Radovljici je edini muzej v Sloveniji,
ki se že šestdeset let ukvarja z
zbiranjem, ohranjanjem in
promocijo kulturne dediščine čebelarstva. Zbirka prikazuje tri ključne teme, ki zaznamujejo slovensko čebelarstvo. To so: avtohtona rasa
čebel (kranjska sivka), svetovno priznani čebelarji in poslikane panjske končnice.
Prvi začetki Čebelarskega
muzeja segajo v leto 1925, ko

Ob obletnici Čebelarskega muzeja so v atriju Graščine in v zgornji avli pripravili razstavi,
ki osvetljujeta šestdesetletno zgodovino muzeja. / Foto: Gorazd Kavči
je na poziv čebelarja in urednika Slovenskega čebelarja
Avgusta Bukovca k zbiranju
čebelarskega gradiva Čebelarsko društvo za Slovenijo sprejelo sklep o ustanovitvi muzeja. Poseben odbor pri Glavni
zadružni zvezi v Ljubljani je
marca 1956 izdelal načrt za
zbiranje predmetov, ki naj bi
se hranili v Radovljici, in ob
tem tudi pripravo stalne razstave. Ustanovljen je bil širši
odbor za Čebelarski muzej, ki
je določil glavne naloge
muzeja. Čebelarski muzej je

Slovesnosti sta se udeležila tudi nekdanja dolgoletna
kustosinja Čebelarskega muzeja Ida Gnilšak in starosta
radovljiških čebelarjev Severin Golmajer. / Foto: Gorazd Kavčič

odprl svoja vrata leta 1959.
Posodobitev in dopolnitev je
stalna razstava dočakala leta
1973 ob dvestoti obletnici
smrti Antona Janše. Muzej
je pridobil dva nova razstavna prostora in dopolnil ter
obnovil stalno razstavo. Ob
svečanem odprtju so opozorili na zasluge zavzetih čebelarjev Franca Resmana, preparatorja Rudolfa Rakovca,
takratnega predsednika Zveze čebelarskih društev
Valentina Benedičiča in
Zdenka Dolinarja, prvega
ravnatelja muzeja. Uveljavljanje muzeja na tujem se je
začelo z mednarodnim simpozijem o čebelarskih
muzejih in zgodovini čebelarstva, ki je bil leta 1977 v
Freiburgu. K uveljavljanju je
pripomogla tudi potujoča
razstava panjskih končnic,
ki od leta 1978 (dopolnjena
in prenovljena 2001) gostuje doma in v tujini.
Privlačna pridobitev muzeja
je bil leta 1977 postavljen
panj z živimi čebelami, za
katerega je dobrih 25 let skrbel vzrejevalec Ciril Jalen.
Naslednje leto je muzej pri-

dobil sobo o apiterapiji, ki jo
je opremil Biotični center
Medexa. Leta 1996 se je začelo prenavljati in posodabljati
stalno razstavo. Prenovljena
in dopolnjena stalna razstava
s poudarkom na avtohtoni
rasi čebele, panjskih končnicah in pomembnih čebelarjih in čebelarskih piscih je
bila odprta leta 2000.
"Prav muzejske zbirke so
tiste, ki ustvarjajo idejo o
preteklosti in jo povezujejo s
sedanjostjo. Vloga muzejev
v sodobni družbi se spreminja, tako kot se družba
sama. Njihovo glavno jedro
ostajajo zbirke, ki pa morajo
postati bolj dinamične, interaktivne, saj se le na tak
način omogoča aktiven prenos znanja." je povedala
direktorica Muzejev radovljiške občine Petra Bole in
napovedala novo posodobitev čebelarskega muzeja. "V
letošnjem letu pripravljamo
načrte, da bomo v prihodnjem lahko pristopili k
posodobitvi oziroma interaktivno-izobraževalni predstavitvi muzeja v novi podobi."

Urhov semenj
Peter Kolman
V nedeljo, 30. junija, pred
praznikom župnijskega patrona sv. Urha, bodo v Begunjah pripravili četrti Urhov
semenj. Domače organizacije krajevna skupnost, turistično društvo, gasilsko društvo, župnija, društvo Ejga in
kulturno društvo ter številni
posamezniki so se povezali
in s skupnimi močmi pripravljajo zanimiv in pester
program, ki ga povezuje
skupna ideja po ohranjanju
tradicije in povezovanja v
kraju.
Semanje dogajanje se bo
začelo ob 9. uri s slovesno
mašo v župnijski cerkvi. Po
maši bo na župnijskem dvorišču pogostitev in nastop
Pihalnega orkestra Lesce, ki
bo skupaj z narodnimi nošami popeljal sprevod na glavno prizorišče semnja v centru Begunj. Ob 11. uri bo
kulturni program z nastopom Pihalnega orkestra
Lesce, folklornih skupin
Korenine in KPD Lesce,
pevcev Korbenda, domačega

kulturnega društva in plesalcev Country č'bele ter
odprtjem razstave na prostem Plečnikova dediščina v
Begunjah nekoč in danes.
Po 12. uri bo čas za kosilo,
jedi pa bo sestavljene predvsem iz živil, povezanih s sv.
Urhom – rib in piščanca.
Ob 12.30 vabi Turistično
društvo na osmo Begunjsko
avanturo – rekreativno,
pohodniško in zabavno prireditev z zanimivimi, sproščujočimi in interaktivnimi
točkami na poti, povezanimi
s spoznavanjem kraja in
okolice. Primerna je tako za
mlade kot starejše, družine,
skupine in posameznike.
Prijava in začetek je v TIC-u
v Begunjah.
Od 13. ure dalje pa bo na prizorišču sledilo druženje ob
glasbi Veselih Begunjčanov.
Sejemsko dogajanje bodo
zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti, ki jih bo mogoče tudi
kupiti. Kot pravijo organizatorji, bodo v Begunjah na
zadnjo junijsko nedeljo
veseli vsakega obiskovalca.

Oživljajo Fundacijo za razvoj Lipniške doline
Prejšnji teden so se na volilno-programski skupščini zbrali
nekateri soustanovitelji Fundacije za razvoj Lipniške doline
(FLD). Izvolili so novo upravo in na novo oblikovali dvanajstčlanski programski svet. Upravo vodi Slavko Mežek, programski svet pa bo poslej koordiniral Anže Pavlič. Kot je sporočil Slavko Mežek, bodo med prvimi projekti obnovitev
spletne strani in oblikovanje predstavitvene publikacije Lipniške doline ter pridobivanje novih članov, partnerjev in donatorjev. "Z OŠ Staneta Žagarja Lipnica bomo v prihodnjem
šolskem letu pripravili šolski raziskovalni domoznanski projekt Moja Lipniška dolina. Izjemno zanimiva in zahtevna bo
tudi dokončna obnovitev in oživitev "Šparovčeve kovačnice"
v Kamni Gorici, pri kateri bo sodelovala Obrtno-podjetniška
zbornica Radovljica oz. vanjo povezani lokalni obrtniki in
podjetniki." Kot je še povedal Mežek, bo imela ustanova FLD
novi sedež in pisarno v prostorih nekdanje pošte v Kropi, ki
jih je pri Pošti Slovenije dolgoročno najelo partnersko gibanje Kultura-Natura Slovenija, ki ga prav tako vodi Slavko
Mežek iz Krope. Skupno kulturno-informacijsko-turistično
središče bo odprto že za letošnji kovaški šmaren, omejene
poštne storitve pa bodo v Kropi spet na voljo septembra, je
še napovedal. Kot pravi, želi ustanova FLD delovati na celotnem območju Lipniške doline. "Zato odpira vrata vsem, ki se
želijo povezovati v celosten kulturno-naravni turistični produkt Med Savo in Jelovico."

Popravek
V prejšnji številki Deželnih novic je bil v prispevku Od kod
lepote tvoje … napačno napisan priimek nastopajoče glasbenice. V kulturnem programu odprtja fotografske razstave
Bojana Kolmana je nastopila pevka in violinistka Natalija
Šimunović. Umetnici in bralcem se za nenamerno napako
opravičujemo.

Fotografski natečaj
Fotografsko društvo Radovljica je objavilo enajsti natečaj Dogodki v občini Radovljica z dodatno
temo Skriti arhitekturni detajli v okolici Radovljice, ki je bila določena v sodelovanju z Muzeji
radovljiške občine.
Na natečaju lahko sodelujete z dokumentarnimi fotografijami javnih prireditev,
kot so proslave, športni in
kulturni dogodki, pomembni obiski ..., ter večjih arhitekturnih ali okoljskih sprememb s posegom človeka

ali narave v prostor. Vsak
lahko sodeluje s fotografijami z največ desetih dogodkov, za vsak dogodek z največ štirimi fotografijami. Na
temo skritih arhitekturnih
detajlov pa avtorji lahko
sodelujejo s po šestimi foto-

grafijami. Organizator sprejema samo digitalne fotografije v formatu jpg.
Društvo fotografije za razpis
sprejema do 31. januarja
2020. Najboljše fotografije
bodo nagrajene in razstavljene marca prihodnje leto v

Galeriji Avla Občine Radovljica. Razpis Dogodki v občini Radovljica 2019/11 je
objavljen na spletnih straneh Fotografskega društva
Radovljica (www.fd-radovljica.si/) in Občine Radovljica
(www.radovljica.si).

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2018:
Zverina, Žarko Petrovič, 1. nagrada
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Bogatijo in povezujejo
Brezjanska društva – športno, gasilsko in turistično – letos praznujejo več desetletij uspešnega
delovanja. Jubileje so počastili s tridnevnim kulturnim, zabavnim in otroškim programom ter
gasilskim tekmovanjem.
Maša Likosar
Športno društvo Brezje praznuje štirideseti rojstni dan,
Prostovoljno gasilsko društvo Brezje letos slavi sedemdeset let delovanja, Turistično društvo Brezje, katerega
poslanstvo je predvsem podpora slovenskemu narodnemu svetišču in romarju, pa
obeležuje šestdeset let delovanja. Člani vseh treh društev imajo iz leta v leto več
zagona, saj so prepričani, da
njihove aktivnosti povezujejo krajane in bogatijo kraj.

Poletna noč na Soriški planini

Slovenska
popevka

v objemu
gora

Podpora krajanov

Orkester Amadeo,
dirigent Tilen Draksler

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30
T
NOVOS

Doživeto pričevanje
o medvojnem
in povojnem
komunističnem
nasilju na
Škofjeloškem

www.gorenjskiglas.si

Poučna biografija
klene in bistre 88letne Škofjeločanke,
ki je doživela
medvojno
in povojno
komunistično
nasilje. Njeno
sporočilo je, da se
bomo le z resnico
osvobodili boleče
preteklosti in se kot
narod ozrli v lepšo
prihodnost.

138 strani,
mehka vezava

Avtorica
Meri Bozovičar

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

17
EUR

+ po

št ni n a

Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, Selca

Nuša Derenda,
Maja Berce,
Andraž Gartner,

PGD Brezje, ki je eno od 14
prostovoljnih društev Gasilke zveze Radovljica, trenutno šteje 172 članov, od tega
68 operativnih gasilcev. V
vseh teh letih delovanja so
kupili tri motorne brizgalne,
leta 1960 dokončali gradnjo
gasilskega doma, ki je bil
kasneje še dograjen in prenovljen, leta 1971 so dobili
prvo gasilko vozilo, kasneje
pa vozni park dopolnili še s
tremi vozili in orodno prikolico, zgradili so tudi sedem
gasilskih bazenov in vkopali
štiri cisterne za hranjenje
vode. "Stalen razvoj našega
društva je zelo pomemben
in ta ne bi bil mogoč brez
aktivnega članstva in podpore krajanov, organizacij,
Občine Radovljica in Gasilske zveze Radovljica. Danes
se lahko pohvalimo, da imamo vse, kar gasilsko društvo
potrebuje za svoje delo," je
na slovesnosti dejal predsednik PGD Brezje Robert Vilfan. Član upravnega odbora
Gasilske zveze Slovenije
Jože Dakskobler je ob visokem jubileju PGD Brezje

Junija so s tridnevnim programom obeležili jubileje brezjanskega gasilskega, športnega in
turističnega društva. / Foto: Tina Dokl
podaril gasilko odlikovanje
plamenico druge stopnje.
Zbrane gasilke in gasilce je
nagovoril tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, ki je povedal, da je PGD
Brezje predlagal za dobitnika občinskega priznanja, ki
jih bodo podelili avgusta v
okviru občinskega praznika.

Vedno več članov
Športno društvo Brezje je na
začetku štelo 45 prostovoljnih članov. V štirih desetletjih so s svojim delom in
angažiranostjo pridobivali
nove člane in primarno število se je kar za petkrat povečalo, saj se danes lahko
pohvalijo z 240 člani vseh
starosti. Kot je pojasnil predsednik ŠD Brezje Aleš Burgar, so člani društva s kar

dvema ekipama že vrsto let
del Lige malega nogometa
Športne zveze Radovljica, ki
velja za najštevilnejšo rekreacijsko ligo na Gorenjskem
in v kateri sodelujejo amaterske nogometne ekipe iz
petih gorenjskih občin, njihova veteranska in članska
ekipa pa sta del medobčinske rekreativno namizno
teniške lige. Člani se aktivno
udejstvujejo v košarkarski in
pohodniški sekciji, veliko pa
je tudi ljubiteljev teka na
smučeh.

Šport mladim
"Bolj kot športni uspehi
nam je pomembno kvalitetno ter aktivno preživljanje
prostega časa in druženje s
prijatelji," je pojasnil Burgar
in dodal, da vsako leto v spo-

min na sokrajana Rudija
Praprotnika organiziramo
pohod na Dobrčo; v zadnjih
letih pa so poleg drugih društev v Krajevni skupnosti
Brezje vpeti tudi v organizacijo dveh športno obarvanih
prireditev – Vaških iger in
Brezjanskega teka v spomin
na Ruth Podgornik Reš.
"Člani stremimo k temu, da
bi z raznolikimi dejavnostmi čim več mladim približali šport in jih navdušili, da
bi se aktivno vključili v naše
športne dejavnosti. Želimo
si, da bi iz leta v leto število
naših članov raslo, saj z
novimi ljudmi pridejo tudi
nov zagon in nove ideje, ki
bogatijo tako naše društvo
kot tudi celotno krajevno
skupnost," je še povedal
Aleš Burgar.

Petdeset let po valeti
Maja Bertoncelj
Radovljica – V juniju leta
1969 so se poti osmošolcev z
Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica razšle. "Da je od
takrat minilo že pet desetletij, je težko verjeti," pravijo.
Pa vendar – čas teče in tako
so se v letošnjem juniju ob
petdeseti obletnici valete
nekdanji sošolci in sošolke
znova srečali, se veselili ob
obujanju spominov in si
zaupali, kako teče njihov vsakdanjik. Zbrali so se Andreja, Anica, Cilka, Helena,
Igor, Ivanka, Marija, Magda,
Mira, Miha, Nada, Srečo,
Simona, Slavi, Urška, Vanda, Zlato in Zorka. Kot so še
povedali, so se imeli zelo
lepo, in obljubili so si, da se
kmalu spet srečajo.

Osmošolci z OŠ Staneta Žagarja Lipnica petdeset let kasneje / Foto: arhiv organizatorja

35. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

XII. KONČNE DOLOČBE

4.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

MERI LA
za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov
Občine Radovljica

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3
in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je
Občinski svet Občine Radovljica na svoji 6. redni seji dne 19.6.2019 sprejel

Številka: 041-0013/2019
Datum: 19.6.2019

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

2.

Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Radovljica se mandat potrdi Jerneju Kolmanu, roj. 2.10.1978, s stalnim prebivališčem Prešernova ulica 5, 4240 Radovljica, ki je na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 kandidiral na kandidatni listi Slovenska demokratska stranka – SDS, Konferenca OO
Radovljica, pod zaporedno št. 5.

1.

Namero o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica

Številka: 478-0001/2019-46
Datum: 19.6.2019
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

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

Vse zainteresirane prosilce vabimo, da oddajo svojo vlogo v roku 20 dni od
objave.

Občina Radovljica daje v najem:
- za kmetijsko obdelavo, del zemljiške parcele št. 341/1 in 340/1, obe
k.o. 2160 - Ljubno, v skupni izmeri 350 m2,
- za kmetijsko obdelavo, zemljiško parcelo št. 68/4, k.o. 2166 – Češnjica
pri Kropi, v izmeri 786 m2,
- za letni vrt, zemljiško parcele 1391/12, k.o. 2155 – Hraše, v izmeri
16 m2, pred vhodom v hostel Enjoy v Lescah,
- za skladiščenje, del zemljiških parcel št. 765/3 in 765/6, obe k.o. 2157
– Predtrg, v izmeri 2.300 m2.

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

Ciril Globočnik
ŽUPAN

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3
in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je
Občinski svet Občine Radovljica na 6. seji dne 19.6.2019 sprejel

Številka: 007-0006/2019
Datum: 19.6.2019

Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

4. člen

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom volilnih organov, zaradi dela v volilnih organih, določi
enkratno nadomestilo v višini od 80% do 100% nadomestila, ki bi ga dobili
v primeru splošnih volitev in je določeno z zakonom, ki ureja lokalne volitve.

3. člen

5.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

2. člen

Višino nadomestila s sklepom določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot (celotno območje občine, posamezna volilna enota ali
del volilne enote),
– število volišč,
– obseg območja,
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo,
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil.

3.

Številka: 3505-0006/2018
Datum: 19.6.2019

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

38. člen
(veljavnost)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

37. člen
(nadzorstvo)

OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

36. člen
(vpogled)

1. člen

št. 259, 28. junija 2019

Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov
Občine Radovljica za vse lokalne volitve in referendume, ki potekajo na območju občine Radovljica, razen za vsake splošne volitve, ki obsegajo redne
in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v
občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v
prvem in drugem krogu, za katere je višina nadomestila določena z zakonom,
ki ureja lokalne volitve.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni
naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave in novogradnje na
mestu odstranjenih objektov (do s tem odlokom dopustnih gabaritov in
izrabe zemljišč),
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na območju
OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih
mest.

UO, stran 8

Koncesija za program splošne ambulante se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je
določen z mrežo javne zdravstvene službe, in ne more zagotoviti potrebne
dostopnosti do zdravstvenih storitev v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v
Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Navedeno izhaja iz dopisov Osnovnega zdravstva Gorenjske št. 625-01/2019, z dne
28.3.2019 in št. 1047-01/2019, z dne 14.5.2019, v katerih je navedeno, da
enota Zdravstveni dom Radovljica zaradi kadrovske stiske ne more več zagota-

3. člen

(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene
dejavnosti. Koncesija se lahko, na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev,
pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne
zbornice oziroma strokovnega združenja, podaljša za nadaljnjih 15 let.

(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na območju občine Radovljica, in sicer za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v skupnem predvidenem obsegu
1,07 programa, od tega v obsegu 0,71 programa splošne ambulante v Domu
dr. Janka Benedika Radovljica in v obsegu 0,36 programa splošne ambulante
v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

2. člen

(2) S tem koncesijskim aktom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Radovljica, ob upoštevanju
stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto,
območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v Domu
dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

1. člen

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante
v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 23/05 – UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na 6. seji dne
19.6.2019 sprejel

1.

VSEBINA
1. ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program
splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in
v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica
2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug
3. SKLEP o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine
Radovljica
4. MERILA za določitev višine nadomestila za člane volilnih
organov Občine Radovljica
5. NAMERA o oddaji zemljišč v lasti Občine Radovljica v najem

www.radovljica.si

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

11. člen

(2) Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v
delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune
medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.

10. člen

(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.

(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo
o izbiri koncesionarja.

9. člen

(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, določena z zakonom, ki
ureja zdravstveno dejavnost, in merila, ki so, glede na posebnost zdravstvene
dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, določena v razpisni dokumentaciji.

(1) Za pridobitev koncesije mora ponudnik izpolnjevati pogoje, ki jih določa
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje, opredeljene v razpisni
dokumentaciji.

8. člen

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

7. člen

(2) Javni razpis mora poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo, vsebovati tudi podatke glede na posebnost osnovne zdravstvene
dejavnosti, ki je predmet koncesije.

(1) Koncesija se v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih
naročil.

6. člen

(2) Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne ambulante v Domu
dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Matevža Langusa Radovljica na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.

(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje
javne zdravstvene službe.

5. člen

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

4. člen

vljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica
in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in
zato predlaga Občini Radovljica podelitev koncesije za skupno 1,07 programa
splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
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12. člen

3. člen
(sestavni deli OPPN)
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(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem robu naselja Lesce. V naravi
območje predstavlja nepozidano in pretežno ravno zemljišče, ki je na severni
strani omejeno z regionalno cesto G2-209/1088 Lesce – Bled in kolesarsko
potjo KJ 849561. Zemljišča zahodno, vzhodno in južno od območja predstavljajo gozdne površine in priobalna zemljišča Save Dolinke.
(2) Obravnavano območje se v celoti nahaja na območju naravne vrednote
in ekološko pomembnega območja Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo
Bohinjko.
(3) Skladno s PRO Radovljica je večji del območja OPPN namenjen površinam za turizem, manjši del robnih zemljišč pa predstavlja gozdne in kmetijske
površine.
(4) Trenutno je z regionalne ceste urejen dovoz na obstoječo makadamsko
pot, preko katere je možen dostop do območja OPPN in do vodotoka Sava
Dolinka.

5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora z oznako GB 05.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča oz. dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami (stanje GURS, februar 2019): 1366/2, 1366/3, 1366/4,
1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24,
1391/25, 1391/26, vse k.o. Hraše (2155).
(3) Površina območja OPPN meri cca. 5,9 ha.
(4) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven območja OPPN, na
katera segajo priključki na obstoječa infrastrukturna omrežja, zato je poleg
navedenih zemljišč v območje posegov izven območja OPPN možno dodati
tudi druge parcelne številke, če se v postopku priprave projektne dokumentacije za navezave na obstoječa infrastrukturna omrežja, na podlagi strokovno
preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
(5) Območje OPPN je razdeljeno na 4 (štiri) funkcionalne enote.
(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela OPPN.

4. člen
(območje OPPN)

II. OBMOČJE OPPN

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz grafičnega dela PRO Radovljica
M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:5000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
3.1 Prikaz območja na geodetskem posnetku
M 1:1000
3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra M 1:1000
4. Načrt prostorske ureditve
4.1 Zazidalna situacija
M 1:1000
4.2 Prometno-tehnična situacija
M 1:1000
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:1000
(3) OPPN ima naslednje priloge:
- izvleček iz PRO Radovljica,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage:
Urbanistična strokovna podlaga za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Protim Ržišnik Perc
d.o.o., marec 2019);
Komunalna infrastruktura na območju OPPN za območje površin za
turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Protim Ržišnik Perc
d.o.o., marec 2018);
Geodetski načrt (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2018);
Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN (izdelal: Ekosystem
d.o.o., marec 2019);
Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05
– Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Appia d.o.o., februar 2019);
Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na
regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled (izdelal: Appia d.o.o.,
oktober 2018);
Hidravlična študija Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje) (izdelal: PHCE d.o.o., september 2018);
smernice in mnenja,
obrazložitev in utemeljitev OPPN,
povzetek za javnost.
-
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Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji,
kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen
(1) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa.
(2) Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen.
14. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki
ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 4617-3/2019-11
Datum: 19.6.2019

2.
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št,
61/17), 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 6. seji dne 19. junija 2019
sprejel
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in spremembe) (v nadaljevanju: PRO Radovljica)
sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za turizem GB
05 – Lesce Pod Golfom jug (v nadaljevanju OPPN).
(2) Ta odlok določa:
- območje OPPN,
- vplive in povezave s sosednjimi območji,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorskih ureditev,
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P129600, v juniju 2019.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) S tem OPPN se načrtuje umestitev turističnega kampa s pripadajočimi
objekti, zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
(2) Odlok določa celovito prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje
za gradnjo prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in druge
infrastrukture.
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Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
(1) V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih razporeditev posameznih ureditev znotraj kampa. Natančna razporeditev, velikost, število in
namembnost stavb in drugih objektov kampa (vključno z zunanjimi ureditvami)
se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob
upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrste objektov, ki se
gradijo.
(2) Višine objektov, kot so npr. razgledni stolpi, opazovalnice in podobno,
lahko presegajo s tem odlokom določeno višino stavb. Če se v večnamensko
dvorano umešča športna aktivnost, ki zahteva višino, večjo od 11 m (kot npr.
plezanje), je dopustna gradnja višjega objekta. Če bi višina objektov (trajnih ali
začasnih) presegala skupno višino 25 m (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami ipd.) je potrebno v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključiti mnenjedajalca pristojnega za zračni promet.
(3) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah,
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave podatkov.
Odstopanja od predvidene parcelacije:
(4) Na območju OPPN je dovoljeno združevanje in delitev zemljišč, skladno s
konceptom razdelitve območja na funkcionalne enote.
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture:
(5) Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah
so dopustna odstopanja od v grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(6) Odstopanja so dopustna, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje zasnovi stavb oz. za izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno-tehničnega, krajinskega, finančnega ali okoljevarstvenega vidika.
(7) Zaradi odstopanj ne sme biti ovirana izvedba z OPPN predvidenih ureditev, prav tako se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji, z odstopanji
pa morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(8) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in priključkov na infrastrukturna
omrežja zunaj območja OPPN so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, zanje
pa je potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(9) Dopusti se možnost samooskrbe območja z vodo.
(10) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge
prometne, komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki
ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

34. člen
(dopustna odstopanja)

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti
nemoteno delovanje komunalne oskrbe ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih
del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani
gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno upoštevati tudi vse
pogoje in omejitve iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora ter vso
veljavno zakonodajo.

33. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled
ter izvedba južnega kraka (dostopna cesta) morajo biti izvedene najkasneje do
začetka uporabe objektov na območju OPPN.
(2) OPPN se lahko izvaja etapno, vendar mora biti sočasno z izgradnjo posameznih objektov zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne
komunalne, energetske in prometne infrastrukture. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme , da
se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.
(3) Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v
poljubnem časovnem zaporedju.
(4) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če zgrajen del
objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.

32. člen
(etapnost izvedbe)

X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE
PROSTORSKE UREDITVE

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(4) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

29. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za izvedbo izkazana ustrezna zvočna zaščita objektov in predvidena
ustrezna pasivna zaščita.
(3) Izvedba vseh protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in območja je obveznost investitorjev novih posegov.

30. člen
(svetlobno onesnaževanje)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega
pastirja, je osvetljevanje območja OPPN potrebno predvideti v najmanjši možni meri in skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013). Kjer
je možno, naj se predvidi avtomatsko vklapljanje osvetlitve.
(3) Območje gozdnih površin naj ostane neosvetljeno.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

31. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je treba zasnovati tako, da se preprečijo
oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči
zaščita, reševanje in pomoč.
(2) Požarno varstvo vseh objektov na območju OPPN mora biti urejeno v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je
potrebno zagotoviti:
- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska
vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s
predpisi),
- površine za potrebe evakuacije.
(3) Za območje OPPN je bilo izdelano Strokovno mnenje požarne varnosti
(izdelal Ekosystem, d.o.o., št. 0029-02-19 SMPV, marec 2019), v katerem so
določene usmeritve za načrtovanje požarne varnosti območja, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za posamezne objekte in
ureditve na območju OPPN.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte je treba,
če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati načrt s področja požarne varnosti.
(5) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 l/s, s trajanjem najmanj 2 uri. Če pretok
vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi, npr. s požarnim bazenom ali z zagotavljanjem
požarne vode iz vodotoka Sava Dolinka.
(6) Poleg hidrantov se priporoča tudi namestitev hidrantnih omaric s potrebno
opremo za gašenje (na 25 prostorov za kampiranje en gasilnik 6EG).
(7) Manipulacijske površine ob objektih morajo zagotavljati ustrezen dovoz in
površine za intervencijska vozila.
(8) Medsebojni odmiki med objekti morajo zagotavljati pogoje za omejevanje
širjenja požara na sosednja zemljišča ali sosednje objekte.
(9) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev ter omogoča vožnjo gasilskih vozil z osno
obremenitvijo do 10 ton.
(10) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno
projektni pospešek tal (0,175g), geološko sestavo in namembnost objekta
ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri projektiranju stavb
je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične
rešitve gradnje.
(11) Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne nahaja na plazljivih ali
erozijskih območjih.

(1) Skladno z grafičnim delom PRO Radovljica zahodni del območja OPPN
predstavljajo gozdne površine (G). V naravi je omenjeno zemljišče travnik,
gozd pa se v naravi nahaja na jugovzhodnem delu območja OPPN.

25. člen
(gozd)

(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja na območju naravne vrednote:
Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ident.št.: 268) in v ekološko
pomembnem območju: Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ID
območja: 25300).
(2) V okolici območja OPPN se nahajajo varovani habitatni tipi: rečna prodišča in bregovi, pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov, nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje. Habitatni tipi naj se ohranjajo v
ugodnem stanju.
(3) Pri oblikovanju območja naj se v največji možni meri upošteva konfiguracija terena.
(4) Ohranja naj se brežine reke, prodišče in relief v območju obvodnega
gozda.

24. člen
(varstvo narave)

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
TER OHRANJANJA NARAVE

(1) Obravnavano območje OPPN se ne nahaja v območju varovanja s področja kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki
varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(3) Za gradnjo in druge posege na podlagi tega odloka ni potrebno pridobiti
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

23. člen
(varstvo kulturne dediščine)

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

(1) Na območju OPPN je potrebno načrtovati ločeno zbiranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, embalaža, papir, steklo).
(2) V FE 1 se predvidi prevzemno mesto za odpadke (ekološki otok), ki mora
biti ustrezne velikosti in mora biti dostopno vozilom za odvoz.
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala
na priobalno zemljišče, na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska
in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali
erodiranja, ni dovoljeno.

22. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Severno od obravnavanega območja OPPN poteka telekomunikacijsko
optično in bakreno omrežje Telekom Slovenija d.d. ter telekomunikacijsko
omrežje Telemach d.o.o..
(2) Objekti na območju OPPN bodo imeli možnost priključitve na telekomunikacijska omrežja pod pogoji posameznih upravljavcev omrežij.
(3) Za priklope objektov na telekomunikacijska omrežja je potrebno izdelati
projekt telekomunikacijskega omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo in
potrebami.
(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih telekomunikacijskih naprav
je treba izdelati projektno dokumentacijo in izvesti prestavitve oziroma zaščite
obstoječih telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi in pogoji pristojnega
upravljavca.
(5) Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
(6) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih
naprav pri posegih v prostor izvede upravljavec TK oz. KKS omrežja.

21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
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(1) Pri gradnji objektov je treba humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.
(2) Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine
tal. Za začasne prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabiti
obstoječe infrastrukturne površine in druge manipulativne površine. Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za gradbišče določeno območje in za gradnjo
določen čas.
(3) Pri gradnji je treba uporabljati transportna sredstva in gradbene stroje,
ki so tehnično brezhibni, in materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi
neškodljivosti za okolje. Predvideti je treba nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi, zaradi nezgod na tehnoloških
površinah.

28. člen
(varstvo tal)

(1) Ob območju OPPN teče vodotok I. reda Sava Dolinka, s priobalnim zemljiščem v širini 40 m.
(2) Priobalno zemljišče znotraj območja OPPN predstavlja funkcionalna enota FE 4, kjer so dopustni le posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni
skladno z veljavno zakonodajo.
(3) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje
vodotoka.
(4) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne
vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na
način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja.
Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
(5) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da se ne poslabšuje vodni
režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(6) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve pregrade HE Moste. Skladno z izdelano »Hidravlično študijo Save Dolinke na območju OPPN
površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti
območja za kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o., september 2018«
je v primeru porušitve pregrade HE Moste obravnavano območje praktično na
celotni površini varno. Za zagotavljanje varnosti v primeru porušitve pregrade
HE Moste se priporoča stalna povezavo z upravljalci HE Moste. Za območje
kampa naj se predvidi ustrezne evakuacijske poti in režim evakuacije.
(7) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih vod skladno z veljavno
zakonodajo.
(8) Ob odvajanju padavinskih, zalednih in drenažnih vod ne sme priti do erodiranja, zamakanja, destabiliziranja konglomeratnih sten ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. V čim
večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok.
(9) Padavinske vode z utrjenih in parkirnih površin je potrebno odvajati tako,
da ne bo prišlo do onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.
(10) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

27. člen
(varstvo voda)

(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri
energije.
(2) Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in makadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu ter preprečevati raznos zemlje in blata iz gradbišč na prometnice.

26. člen
(varstvo zraka)

(2) Skladno s smernicami Zavoda za gozdove Slovenije predstavlja jugovzhodni del območja OPPN gozd z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi
funkcijami.
(3) Gozd se v največji možni meri ohranja oziroma se uredi kot parkovni gozd.
(4) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
(5) Gozdno drevje, ki ga je potrebno odstraniti, mora pred posekom evidentirati pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. Pri poseku in spravilu
lesa je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Preprečiti je potrebno poškodbe debel obstoječih dreves in omejiti poškodbe na koreninah dreves v
območju posegov.
(6) Vsa zemeljska dela morajo potekati na način, ki ne predstavlja nevarnosti
za gozdni ekosistem v neposredni bližini posegov in tako, da bo preprečena
možnost pojava erozijskih procesov.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(7) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav
je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno
dokumentacijo prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav
lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.
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8. člen
(opis načrtovanih rešitev po posameznih funkcionalnih enotah)

Na obravnavanem območju OPPN so dopustne naslednje dejavnosti:
gostinstvo,
trgovina,
storitvene dejavnosti (ki dopolnjujejo osnovno dejavnost),
izobraževanje (samo kot dopolnilna dejavnost),
kulturne dejavnosti,
razvedrilne, športne in rekreacijske dejavnosti.
Dopustno je umeščanje naslednjih vrst stavb in objektov:
kamp in ostali gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(objekti iz podrazreda CC-SI: 24122),
gostinske stavbe (objekti iz skupine CC-SI: 121),
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane, razstavišča, avtomehanične delavnice ter bencinski servisi) (objekti iz podrazreda CC-SI: 12301 in 12304),
stavbe za kulturo in razvedrilo (objekti iz podrazreda CC-SI: 12610),
stavbe in objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (objekti
iz podrazreda CC-SI: 12650),
garažne stavbe za potrebe prostorske enote (samo nadstrešnice) (objekti
iz podrazreda CC-SI: 12420),
nadstrešnice (objekti iz podrazreda 12740),
parkirišča za potrebe prostorske enote (objekti iz podrazreda CC-SI:
21122),
športna igrišča (objekti iz podrazreda CC-SI: 24110).

Funkcionalna enota FE 1:
(3) FE 1 predstavlja severni in severovzhodni del območja OPPN in meri cca.
1,3 ha. Deli se na dve podenoti.
(4) Na območju FE 1a je predvidena umestitev dostopne ceste, parkirnih površin ter spremljajočih objektov (npr. kolesarnic, nadstrešnic nad parkirnimi

(1) Na območju OPPN je predvidena ureditev kampa s spremljajočimi objekti
ter zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
(2) Na celotnem območju OPPN (razen v priobalnem pasu oziroma v FE 4) je
dopustna gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov
in naprav komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture, urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin ter urejanje igrišč (športna
igrišča ter drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas).

-

-

-

-

-

(1)
(2)
-

7. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
- gradnja novih objektov (vključno s prizidavami v okviru dopustnih kapacitet
in gabaritov),
- rekonstrukcije objektov,
- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,
- odstranitve objektov,
- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),
- gradnja in urejanje zunanjih površin,
- parkovne ureditve in ureditve zelenih površin,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s tem odlokom,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne,
energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture ter
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč.

6. člen
(vrste dopustnih gradenj)

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE
PROSTORSKIH UREDITEV
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(1) Na območju OPPN je predvideno umeščanje svojevrstnih stavb, katerih
oblikovanje v večji meri izhaja iz namembnosti in funkcije stavbe.
(2) Urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega območja mora biti
usklajeno in kvalitetno. V čim večji možni meri naj izhaja iz lokalne tradicije,
ki se jo lahko interpretira na sodoben način, upoštevati pa je potrebno tudi
konfiguracijo terena in lego zemljišč, na katere se stavbe umešča.
(3) Večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije oz. jih ustrezno
zastreti z zunanjimi ureditvami (zasaditve dreves).
(4) Priporoča se uporaba tradicionalnih materialov (npr. leseni stavbni elementi, kamen,…). Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene.
(5) Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in obdelave. Svetleče
kritine niso dovoljene, priporočljiva je ozelenitev ravnih streh. Strešna kritina
naj bo sive barve.
(6) Oblikovanje stavb in drugih objektov naj bo poenoteno znotraj posameznih programskih sklopov (funkcionalnih enot in podenot) oz. v okviru sorodnih
namembnosti.

9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Funkcionalna enota FE 4:
(20) FE 4 obsega skrajni zahodni del območja OPPN, meri cca. 0,3 ha in
predstavlja priobalno zemljišče Save Dolinke.
(21) Na območju FE 4 je dopustna ureditev zelenih in rekreacijskih površin
ter ureditev naravnih preprek (z namenom ograjevanja kampa), ki bodo kljub
ograditvi območja kampa omogočale prehod divjadi.
(22) Dopustni so tudi drugi posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z Zakonom o vodah.

Funkcionalna enota FE 3:
(16) FE 3 obsega južni del območja OPPN in meri cca. 0,7 ha.
(17) FE 3 v naravi predstavlja del območja OPPN, ki je zaraščen z gozdom
z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, zato se ta gozd v
največji možni meri ohranja oziroma uredi kot parkovni gozd. V območju obstoječega gozda se predvidijo površine za šotore, ob ohranjanju dreves oziroma
gozda v sedanjem obsegu in zagotavljanju trajnosti gozda.
(18) V FE 3 se znotraj gozda lahko uredi prostore za kampiranje (prostori za
šotore, počitniške prikolice in avtodome) ter grajene prostore na drevesih.
(19) Na območju FE 3 je pogojno dopustno umestiti tudi največ dva servisna
objekta kampa (npr. nadstrešnice), velikost posameznega objekta ne sme presegati 36 m2. Umestitev teh objektov mora biti izvedena z čim manjšimi posegi
v gozdno vegetacijo.

Funkcionalna enota FE 2:
(9) FE 2 predstavlja osrednje območje OPPN in meri cca. 3,6 ha. Deli se na
tri podenote.
(10) Na območju FE 2a je dopustno umeščanje stavb, ki dopolnjujejo program
kampa. Dopustne so: gostinske stavbe (bar, restavracija, nastanitvene enote,
recepcija, ipd.), trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (trgovina,
tržnica, izposojevalnica koles, ipd.), stavbe za šport (bazen, telovadnica, wellness, večnamenska dvorana ipd.).
(11) Pred gradnjo predvidenih spremljajočih stavb kampa se območje FE 2a
lahko nameni ureditvi prostorov za kampiranje in za umeščanje mobilnih hišic.
(12) FE 2b je namenjena ureditvi prostorov za kampiranje. Na tem območju je
dopustna ureditev prostorov za kampiranje (prostori za šotore, prikolice in avtodome) ter umeščanje počitniških hišic (npr. mobilne hiške, glamping hišice,
grajeni prostori na drevesih ipd.).
(13) FE 2c predstavlja servisno cono, znotraj katere je dopustna umestitev
čistilne naprave in drugih servisnih objektov, ki so potrebni za vzdrževanje in
funkcioniranje kampa.
(14) Na celotnem območju FE 2 je dopustno umeščati tudi servisne objekte kampa (npr. sanitarije, kopalnice, pralnice ipd.) in nadstrešnice (npr. nad
prostori za zbiranje odpadkov, nad prostori za mize in klopi, nad zunanjimi
kuhinjskimi enotami, nad kolesarnicami, ipd.).
(15) Dopustna je masivna in montažna gradnja stavb ali postavitev proizvodov.

mesti in ekološkimi otoki, transformatorskih postaj, črpališč in drugih servisnih
objektov za potrebe kampa).
(5) Preko FE 1b poteka kolesarska pot, ki se jo ohranja.
(6) V FE 1b delno sega tudi obstoječe krožno križišče na regionalni cesti R1209/1088, ki se ga rekonstruira in dogradi z južnim krakom, preko katerega
bo urejen dostop do kampa.
(7) Na FE 1b je potrebno ohranjati zeleni pas v širini min. 20 m, merjeno od
roba obstoječe regionalne ceste. V zelenem pasu ob regionalni cesti ter na
območju kmetijske rabe (skrajni severozahodni rob območja OPPN) gradnja
stavb ni dopustna.
(8) Na celotnem območju FE 1 je dopustno tudi umeščanje povezav s sosednjo prostorsko enoto GB 03 (npr. izvedba podhoda pod regionalno cesto).

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(5) Za potrebe predvidenih prostorskih ureditev na območju OPPN bo potrebno urediti nov prometni dostop. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega
krožnega križišča na regionalni cesti R1 – 209/1088 Lesce – Bled in gradnja
novega južnega kraka krožnega križišča, preko katerega bo urejen dostop do
območja OPPN.
(6) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka
križišča se izvede skladno z idejnim projektom: »Ureditev priključevanja OPPN
za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug« (št. AP00619, Appia d.o.o., februar 2019).
(7) Infrastrukturno se bo območje OPPN navezovalo na obstoječa omrežja
komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture, ki potekajo v bližini, večinoma ob regionalni cesti.
(8) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v
grafičnem delu OPPN.
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(1) Območje OPPN je namenjeno ureditvi turističnega kampa.
(2) Z OPPN se območje deli na štiri funkcionalne enote FE 1, FE 2, FE 3 in
FE 4, za katere so določeni različni pogoji za urejanje.
(3) Ker je na območju predviden enovit turistični kompleks, ki bo v celoti urejen na zemljiščih v lasti investitorja, nova parcelacija zemljišč znotraj območja
OPPN ni predvidena, je pa dopustna.
(4) V primeru parcelacij je treba pri določitvi velikosti in oblike posameznih
parcel za gradnjo upoštevati oz. zagotoviti:
- namembnost, velikost in zmogljivost objektov,
- da faktor zazidanosti posamezne parcele ne preseže 60%,
- možnost priključitve na javno prometno omrežje in na infrastrukturne
vode, objekte in naprave,
- predpisane intervencijske dostope in površine,
- potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi.
(5) Na območju je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske
javne infrastrukture (kolesarska pot, dostopne ceste, transformatorske postaje, črpališča, zadrževalniki, ipd.).
(6) Mejne točke mej funkcionalnih enot in meje območja OPPN so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz grafičnega
dela OPPN.

15. člen
(načrt parcelacije)

V. NAČRT PARCELACIJE

(1) Območje kampa se zagradi z varovalno ograjo.
(2) Kamp se z varovalno ograjo ogradi na severni strani, proti kolesarski
stezi in državni cesti, ter na zahodni strani, kjer se teren strmo spusti proti
Savi Dolinki.
(3) Na delih, kjer kamp prehaja v območje gozda, naj se ograjevanje predvidi
na način, da gozdne površine ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez
ovir za prostoživeče živali (npr. postavitev sonaravnih preprek, ki dopuščajo
prehod divjadi), na preostalem delu pa naj bodo ograje oblikovane sonaravno,
nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih materialih ali transparentne. Kjer
je možno, naj bodo ozelenjene.

14. člen
(pogoji za ograjevanje)

(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna na celotnem območju OPPN, razen znotraj FE 4.
(2) Vrste dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov:
- objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoarji in cisterne za vodo in
druge tekočine, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, bazen, utrjena dovozna pot in
drugi enoetažni pritlični objekti),
- ograje, škarpe in podporni zidovi,
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
- vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen strelišč),
- spominska obeležja,
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem,
- urbana oprema,
- proizvodi,
- objekti prometne infrastrukture,
- infrastrukturni objekti.
(3) Znotraj FE 4 je dopustna le gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih
objektov: ograje, škarpe in podporni zidovi.
(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso enostavni in nezahtevni
objekti.
(5) Pri oblikovanju odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov na prostem in začasnih objektov je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokalne
značilnosti.

13. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

največji meri ohranjati obstoječo vegetacijo (gozdni rob, drevje, grmičevje in
posamična drevesa).
(11) Oglaševanje v območju OPPN ni dopustno. Znotraj območja kampa je
dopustna postavitev znakov za usmerjanje in informiranje, ki pa morajo biti
zasnovani na osnovi enotnega koncepta in vizuelno ne smejo preglasiti ambienta.
(12) V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(7) Na strehah je dovoljena postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki jih je treba umestiti tako, da njihov najvišji del ne presega
višine slemena osnovne strehe, pri ravnih strehah pa ne smejo presegati višine
venca.
(8) Klimatske in tehnične naprave na objektih morajo biti oblikovno zastrte.
(9) Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo v skladu s predpisi o univerzalni
graditvi in uporabi objektov.
10. člen
(lega objektov na zemljišču in regulacijski elementi)
(1) Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov,
obenem ne sme biti motena sosednja posest.
(2) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba
objektov.
(3) Na severnem delu območja OPPN je določena gradbena meja, ki v večjem delu sovpada z mejo 20 m zelenega pasu ob regionalni cesti. Severno
od GM ni dopustno umeščati stavb, dopustna je le gradnja gospodarske javne
in druge infrastrukture (vključno s priključki območja OPPN na obstoječa infrastrukturna omrežja).
(4) Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se
je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost območja OPPN. Gradbena meja je prikazana v grafičnem delu OPPN.
(5) Odmik stavb od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves
sosednjega gozda), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oz. rabe
prostora. Če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na
svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim
gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.
11. člen
(gabariti objektov)
(1) Maksimalni tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z velikostjo funkcionalnih
enot in podenot, gradbeno mejo, dopustnim faktorjem zazidanosti (FZ = max.
25% območja funkcionalne enote FE 2 in funkcionalne podenote FE 1a) in
zahtevanim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 20% območja
OPPN).
(2) Tlorisni gabariti spremljajočih stavb kampa (recepcija, bar, restavracija,
športni objekti ipd.) ter površine za kampiranje (za postavitev šotorov, počitniških prikolic in avtodomov) morajo biti določeni skladno s področno zakonodajo.
(3) Višinski gabarit stavb v FE 1 ne sme presegati etažnosti P.
(4) Višinski gabarit stavb znotraj FE 2 ne sme presegati 11 m (nad koto raščenega terena) in etažnosti P + 2 oziroma P + 1+ M.
(5) Večnamenska oz. športna dvorana je lahko delno vkopana v teren. Dopustna je tudi gradnja kletnih etaž, če to dopuščajo geomehanski in geološko
hidrotehnični pogoji.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Na severnem delu območja OPPN je ob regionalni cesti potrebno zagotoviti zeleni pas v širini min. 20 m. V 20 m zelenem pasu se ohranja gozd v
obstoječi površini, razen za gradnjo dovozne ceste.
(2) Pri urejanju okolice naj se upošteva konfiguracija terena. Višinske razlike
na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
(3) Ureditve naj se predvidijo na način, da se v največji možni meri ohranja
obstoječa konfiguracija terena, razen tam, kjer to ni mogoče (npr. ureditev
dostopne ceste).
(4) Obstoječe gozdne površine na območju naj se v največji možni meri ohranjajo oziroma uredijo kot parkovni gozd.
(5) Pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditev uporabi avtohtone drevesne vrste, ki že zdaj rastejo v okolici.
(6) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi
drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do
štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo.
(7) Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m2, je treba členiti v več manjših
enot (npr. z izbiro in kombinacijami različnih materialov in z drugimi oblikovalskimi principi).
(8) Dopustne so izvedbe asfaltiranih in utrjenih površin za promet.
(9) Dostop do Save Dolinke z območja OPPN se zagotavlja preko obstoječe
poti, ki poteka ob jugovzhodni meji območja. Izven območja OPPN se ohranjajo obstoječe poti do Save Dolinke.
(10) Ureditve v FE 4 se morajo čim bolj prilagajati terenu brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer. Pri trasiranju in urejanju zemljišč je treba v

št. 259, 28. junija 2019

UO, stran 5

(1) Elektrodistribucijsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d. poteka severno od regionalne ceste. Najbližja transformatorska postaja je TP413 Cestna
baza Lesce, ki se napaja preko daljnovodnega SN odseka.
(2) Predvidene trase SN kablovodov je potrebno uskladiti s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti Elektro Gorenjska. Severno od območja OPPN je
skladno s projektom št.:7241-1E1, izdelovalca Ce Design d.o.o. predvidena
izvedba SN 20 kV kablovoda od TP Lisičja farma do TP Golf igrišče, preko
katere je predviden odcep pod regionalno cesto do območja OPPN.
(3) Za potrebe napajanja novih odjemalcev je predvidena izgradnja tipske
transformatorske postaje (do velikosti 1000 kVA), katero se umesti na vstopu
na območje OPPN, znotraj FE 1.
(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.
(5) Elektroenergetsko omrežje mora biti zgrajeno v elektro-kabelski kanalizaciji v podzemni izvedbi.
(6) Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin.

20. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Padavinska kanalizacija:
(8) Padavinske vode s parkirišč se preko padavinske kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotok in morajo biti očiščene na način, kot to določajo predpisi.
(9) Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v
naklonu brežine. V območju izpusta je treba predvideti ustrezno protierozijsko
zaščito struge vodotoka.
(10) Padavinske vode iz streh objektov se morajo speljati preko peskolovcev v
ponikovalnice ali vodotok.

Odpadna kanalizacija:
(1) Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije.
(2) Odpadne vode se preko internega kanalizacijskega omrežja odvajajo v
novo malo komunalno čistilno napravo (MKČN), ki se locira na jugovzhodni del
območja OPPN.
(3) Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na omrežje fekalne kanalizacije, ki se zaključi z MKČN.
(4) MKČN mora biti locirana tako, da je dostopna za vozila za praznjenje.
(5) Odpadne vode iz fekalne kanalizacije se bodo na čistilni napravi očistile
do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi. Iz čistilne naprave je predviden izpust očiščenih voda v vodotok Sava Dolinka.
(6) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in mora biti preizkušena na vodotesnost skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi
s področja odpadnih vod in pogoji pristojnega izvajalca javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih vod.

19. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)

(1) Severno od regionalne ceste poteka javni vodovod JK 500, ki predstavlja
glavni tranzitni vodovod, na katerega priključitev območja OPPN ni možna.
(2) Za oskrbo območja se začasno izvede nov vodovodni priključek, ki se
naveže na obstoječ vodovod PE d110, ki poteka severno od tranzitnega vodovoda. Od točke priključitve je predviden potek vodovodnega priključka v
lokalni cesti LC 349121 proti jugu, preko regionalne ceste R1-209/1088
Lesce-Bled. Južno od regionalne ceste se na območju OPPN predvidi nov
vodomerni jašek, od koder je predviden interni razvod znotraj območja OPPN.
(3) V kasnejši fazi, po izgradnji novega primarnega vodovoda od hipodroma
do območja OPPN, se območje OPPN priključi na nov primarni vodovod.
(4) Za potrebe oskrbe objektov z vodo se znotraj območja OPPN vzdolž internih cest predvidi izgradnja novega vodovodnega omrežja (dimenzije od d32 do
DN100). Vzdolž trase vodovoda se uredi odcepe za priključke do posameznih
bodočih odjemalcev.
(5) Za priključitev na vodovodno omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s
področja vodovoda in pogoji pristojnega upravljavca za področje vodovoda.
(6) Požarna varnost znotraj območja OPPN se zagotavlja z nadzemnimi hidranti dimenzije DN80, ki jih je potrebno smiselno razporediti po celotnem
območju OPPN.
(7) Voda za gašenje za predvidene objekte se bo zagotavljala iz vodovodnega
omrežja. Če pretok vodovodnega omrežja ne zadošča za potrebe gašenja, je
požarno varnost možno zagotavljati tudi na druge načine.

18. člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)

(8) Obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je
dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Ureditve na območju regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Bled:
(1) Za priključevanje OPPN na obstoječe prometno omrežje je predvidena
izvedba nove dostopne ceste z regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled.
(2) Predvidena je rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni
cesti R1-209/1088 Lesce – Bled, na priključku lokalne ceste LC349121 za
Golf igrišče in izgradnja južnega kraka križišča.
(3) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka
križišča se izvede skladno z idejnim projektom: »Ureditev priključevanja OPPN
za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug« (št. AP00619, Appia d.o.o., februar 2019).
(4) Vpliv predvidenih ureditev na odvijanje prometa na regionalni cesti je bil
preverjen v strokovni podlagi »Kapacitetna preveritev navezave turističnega
kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled, elaborat, št. AP042-18-E, Appia d.o.o., oktober 2018«.

Ureditve na območju OPPN:
(5) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča delno sega v območje
OPPN.
(6) Predvidena je izgradnja južnega kraka krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled, preko katerega bo urejen dostop do kampa.
Širina vozišča dovozne ceste mora znašati min. 6,00 m.
(7) Znotraj kampa je predvidena ureditev dostopnih poti do posameznih funkcionalnih enot ter dostopov do prostorov za kampiranje in za postavitev počitniških hišic ter drugih spremljajočih objektov kampa. Glavne dostopne poti
znotraj kampa naj se uredi v utrjeni izvedbi, dostopi do posameznih prostorov
kampa pa naj bodo urejeni sonaravno (npr. peščene poti).
(8) Na območju je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za intervencijska in
komunalna vozila.
(9) Za potrebe predvidenih ureditev je potrebno zagotoviti zadostno število
parkirnih mest znotraj območja OPPN. Glede na namembnosti ali dejavnosti v
objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative predpisane s PRO Radovljica.
(10) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.
(11) Vsi posegi na območju OPPN, razen izvedbe priključkov na obstoječa infrastrukturna omrežja, so od roba obstoječe regionalne ceste oddaljeni min.
20 m (več kot 15 m varovalni pas ceste), tako da s predvidenim OPPN ne bo
onemogočena morebitna širitev regionalne ceste.
(12) Preko severnega dela območja OPPN poteka obstoječa kolesarska pot.
Ob izvedbi južnega kraka krožnega križišča se izvede deviacija obstoječe
kolesarske poti in ustrezen prehod preko nove dostopne ceste. Dostop na
kolesarsko pot se izvede na severozahodnem delu območja skladno s pogoji
upravljavca, sicer pa se območje OPPN od kolesarske steze loči z ograjo ali
zazelenitvijo.
(13) Za posege v varovalni pas regionalne ceste je potrebno pridobiti mnenje
upravljavca ceste.
(14) Prometne ureditve so razvidne iz grafičnega dela OPPN.

17. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

(1) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma treba zgraditi
v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje
omrežja in priključkov.
(2) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti medsebojno usklajen.
Praviloma naj se jih združuje v skupne koridorje.
(3) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne
infrastrukture je treba v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi
rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti,
premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(4) Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture je treba zagotoviti, da je le ta v
prostor umeščena in zgrajena tako, da ne prizadene varovanih vrednot.
(5) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in je v skladu s predpisi, ki
urejajo to področje.
(6) Pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih omrežij je potrebno upoštevati s
pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike
med posameznimi vodi ter pogoje in smernice upravljavcev za priključitve na
obstoječe sisteme komunalne in druge infrastrukture.
(7) Načrtovana komunalna oprema območja obsega: prometni dostop, elektro energetsko omrežje, vodovod, fekalno in padavinsko kanalizacijo in telekomunikacijsko omrežje.
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Teka v Mošnjah in Radovljici
Mošenjski tek in Radol'ška 10ka imata dve stvari, ki izstopata. Mošenjski tek je že trideseti po vrsti, na Radol'ški 10ki pa je
zmago slavil Norvežan Ola Vigen Hattestad.
Matjaž Klemenc
Po Brezjanskem teku je
junij ponudil še dve tekaški
prireditvi v naši občini:
Mošenjski tek in Radol'ško
10ko. Najprej se ustavimo
pri jubilantu, pri Mošenjskem teku. Za prizadevnimi
organizatorji, v teh letih se je

Slavko Sitar iz Mošenj se je
udeležil vseh tridesetih
Mošenjskih tekov.

v organizaciji razvrstila kopica ljudi, je že trideseti
Mošenjski tek. Letošnjega se
je udeležilo 62 tekačev, od
tega 49 moških in 13 žensk.
Z osemkilometrsko progo je
najhitreje opravil Rok Puhar.
Na progi je prebil 26 minut,
10 sekund in 9 stotink. Na
stopničke sta stopila še
Danilo Šimnic (28:15,8) in
Marjan Robič (28:34,2). Vrstni red treh najhitrejših
žensk je bil naslednji: 1.
Nives Skube (34:08,3), 2.
Anja Zima (34:42,5), 3.
Urška Malovrh (35:43,6).
Glavni tek na osem kilometrov je imel tudi svojega jubilanta. To je domačin Slavko
Sitar, ki je bil udeležen prav
na vseh tridesetih tekih.
»Zelo dobro se spominjam
prvega Mošenjskega teka. Ta
je bil na sporedu leta 1989.
En tek je odpadel zaradi previsoke vode, ki je odnesla
most. Mošenjski tek mi veliko pomeni, saj tečem v
domačem okolju, pred zna-

Zmagovalca Radol'ške 10 ke: Maruša Turk in Ola Vigen
Hattestad /Foto: Tina Dokl
Poglejmo si najhitrejše fante
in dekleta po posameznih
razdaljah. Tek na tisoč metrov: Jakob Mulej, Ana Jožef;
tek na sedemsto metrov:
Mark Bizjak, Eva Biček; tek
na 350 metrov: Gal Jelovčan,
Lara Jožef. Radol'ška 10ka je

nimi obrazi. Dobro poznavanje proge je zame tudi prednost, saj dobro vem, kje je
potrebno ''na polno'', kje
moram zmanjšati ritem ...«
je bil po tekmi zadovoljen
Slavko Sitar. Mladi tekači so
se merili na treh razdaljah.

četrti tek serije Gorenjska,
moj planet 2019. Letos je šla
zmaga na deset kilometrov
prvič v roke tujemu tekaču,
ki pa ga imamo malce tudi
za svojega. Najboljši čas
34:21,8 je postavil nekdanji
odlični norveški smučarski
tekač Ola Vigen Hattestad,
srčni izbranec reprezentantke v smučarskih tekih Katje
Višnar. Na stopničke sta stopila še Marko Florjančič
(34:39,3) in Marjan Robič
(34:45,9). Med 25 dekleti, ki
so pritekla v cilj, fantov je
bilo 59, je bil vrstni red najhitrejših treh naslednji. 1.
Maruša Turk (41:46,5), 2.
Marjeta Jerala (43:17,8), 3.
Nives Skube (43:58,9). Najmlajši so se merili na treh
razdaljah. Zlate medalje so
šle okrog vratu naslednjim
fantom in dekletom. Tek na
1500 metrov: Jakob Mulej,
Lucija Medja; tek na tisoč
metrov: Andraž Bizjak, Ana
Jožef; tek na petsto metrov:
Jaka Kovačič, Zala Arnol.

Mali nogomet
Begunjci drugi
V pravkar končanem
medobčinskem prvenstvu
Radovljice je tako kot lani na
vrhu ekipa Biser – Fasaderstvo Kumalič. Z drugim
mestom je svojo najboljšo
uvrstitev dosegla ekipa TVD
Partizan Begunje, tretja je
bila Smola. Lestvice po skupinah: skupina A: 1. Biser –
Fasaderstvo Kumalič (43
točk), 2. TVD Partizan Begunje (40), 3. Smola (29), 4.
Ribno (29), 5. Begne (24), 6.
Podnart (23), 7. Brezje (2)2,
8. Utrip (19), 9. Hrušica –
Fitnes O2 Jesenice (13), 10.
Šmeks Vrbnje (8); skupina
B: 1. Elmont Bled (43), 2.
A.Gašperin (38), 3. Gorje
(38), 4. Calimero boys (32),
5. Kamna Gorica (30), 6.
Cifra (22), 7. Hom (21), 8.
Lipce (18), 9. Dovje (15), 10.
Lancovo (1); skupina C (razdeljena od 1. do 7. mesta in
od 8. do 13. mesta): 1. Lisjaki Naklo (44), 2. TVD Partizan Žirovnica (38), 3. Sokol
bar (37), 4. Podbrezje (31),
5. Venezia (30), 6. Posavec
(28), 7. Čpinarji Ljubno (17),
8. Team Orange (20), 9.
Brezje – Moby Dick (18), 10.
Mošnje CoMetal (17), 11.
Team Hraše (16), 12. Zvezde Gorje (15), 13. Dvorska
vas (14).

V Ljubnem še ena
uspešna sezona
Sredi junija so v Ljubnem s tekmo med tekmovalci in "oldimerji" tudi
uradno zaključili letošnjo uspešno namiznoteniško sezono.

Foto: Tomaž Rozman

V letošnji tekmovalni sezoni
so si priborili kopico lepih
uvrstitev. Na turnirjih za
gorenjsko prvenstvo (točkovanje po petih odigranih
turnirjih) so osvojili tri naslove gorenjskih prvakov:
Urban Janc v kategoriji dečkov 2.–3. razred, Urša Rozman v kategoriji deklic 6.–7.
razred in Erazem Janc v
kategoriji dečkov 6.–7. razred. Na medregijskih prvenstvih je Urban Janc tudi
letos tekmovanje zaključil z
zmagami na vseh šestih
posamičnih turnirjih in
osvojil naslov medregijskega prvaka v kategoriji dečkov 2.–3. razred. Urša Rozman je naslov prvakinje

osvojila v kategoriji deklic
6.–7. razred, Erazem Janc
pa je osvojil tretje mesto v
kategoriji dečkov 6.–7. razred.
Zelo dobro so igralci nastopili tudi na državnem prvenstvu za mlajše kadete v Preboldu. Erazem Janc je v
kategoriji mlajših kadetov
osvojil peto mesto, Urban
Janc pa se je kot najmlajši
udeleženec izločilnih bojev
uvrstil na deveto mesto.
Enak uspeh je dosegla Urša
Rozman, ki je bila v kategoriji deklic deveta. Visoke so
tudi uvrstitve na lestvici
Namiznoteniške zveze Slovenije, kjer je Erazem Janc
sezono med mlajšimi kadeti
zaključil na osmem mestu v
državi, Urban Janc pa zase-

da dvajseto mesto. Urša
Rozman je pri mlajših 15.
Predvsem na turnirjih za
gorenjsko prvenstvo so se še
posebej izkazali Gašper Sofrić, Matic Rotar, Matic Zec,
Benjamin Skumavec, Nina
Perger, Erazem Marn in
Benjamin Jekovec. "Poleg
udeležbe na tekmovanjih,
skozi celotno sezono smo se
udeležili okoli 25 različnih
turnirjev, smo letos v klubu
organizirali tudi že dvajseti
Memorial Alenke Frelih, ki
so se ga udeležili tudi igralci
iz Mengša in Kranja. Turnir
so si poleg župana Cirila
Globočnika ogledali tudi
nekdanji Alenkini soigralci,
tako tekmovalci kot obiskovalci pa so bili z organizacijo
in tekmovanjem zelo zadovoljni," je povedal Primož
Janc. "Poleg lepih rezultatov
je najpomembnejše, da so si
igralci spet pridobili vrsto
novih izkušenj in znanj.
Sezona je postregla z veliko
razlogi za veselje, seveda pa
so sestavni del športa tudi
razočaranja, solze in porazi,
iz katerih pa se tako igralci
kot trenerji praviloma naučimo več kot ob zmagah.
Dodatna nagrada so tudi
prijateljske vezi, ki si jih tekmovalci in trenerji spletejo
po vsej Sloveniji."

PRIDRUŽITE SE NAM

SIJ Acroni d.o.o.
ZAPOSLIMO: elektrotehnike, inženirje elektrotehnike, ključavničarje,
strojne tehnike in ostale, ki si želijo opravljati delo v našem podjetju.

SIJ Acroni, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice

Marjana Ahačič

SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, zaseda
položaj vodilnega proizvajalca debele nerjavne pločevine v Evropski Uniji in
s skoraj 1400 zaposlenimi velja za največjega zaposlovalca na Gorenjskem.
Proizvodnja jekla je danes že zelo tehnološko izpopolnjena, varnost
zaposlenih in skrb za okolje pa sta glavni prioriteti družbe.

NUDIMO: delo v stabilnem delovnem okolju, stimulativno redno
plačilo, možnost napredovanja in izobraževanj ter mnoge ugodnosti
za zaposlene (dodatno pokojninsko varčevanje ...)
PRI JAVE: Prošnjo lahko oddate na recepciji družbe SIJ Acroni ali jo posredujete
po elektronski pošti na naslov: spela.oblak@acroni.si (ga. Špela Oblak).
Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 04 584 1344.
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Mladi

Učenje je danes vseživljenjsko
V zadnjih dveh mesecih pred poletnimi počitnicami so pouk in podaljšano bivanje na Osnovni šoli Lipnica in podružnici Ovsiše popestrili z dejavnostmi v
okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Šestošolci so se preizkusili
v lokostrelskem biatlonu.
koordinatorki TVU Katja
Nastran in Maja Cimerman
Franjić.
V okviru TVU so njihovo
šolo obiskali kužki in vodni

ki iz društva Ambasadorji
nasmeha, ki izvajajo motiva
cijske in izobraževalne deja
vnosti z živalmi.
Njihov nekdanji učenec in
diamantni maturant Gal
Mladenović je delil svoje
izkušnje, kako uspešno
združiti šolsko delo, trening
in potovanja, njihova nekda
nja učenka Alenka Peternelj
pa jim je v sliki in besedi
predstavila afriški otok
Madagaskar in svoje prosto
voljno delo z malgaškimi
otroki. Maja Cimerman Fra
njić je pripravila potopisno
predavanje s potovanja po
Tajski, Laosu in Kambodži,
pod njenim vodstvom pa so
se zavrteli tudi v ritmih sal
se.
Učenci so se učili, kako iz
papirja ustvariti zanimive in
nenavadne origamije, spoz
navali so razliko med našim
in eksotičnim sadjem ter si
bolj natančno ogledali man
go in iz njega naredili nekaj
zdravih sladic, preko igre
vlog so reševali tudi težave iz
vsakdanjega šolskega življe
nja. S skavti iz Radovljice so
se urili v veščinah, ki so po

trebne za preživetje v naravi,
športnik Andrej Zupan jim
je predstavil lokostrelski bia
tlon, obiskali pa so tudi Eko
loško kmetijo Porta, kjer so
spoznavali kmetijska opravi
la, pridelke in ostale dejavno
sti na kmetiji.
Lipniške učitelje in upokoje
ne učitelje je nekdanji uče
nec Andraž Pavlič popeljal

po glavnih naravnih, kultur
nih in zgodovinskih zname
nitostih Krope, učenci Pod
ružnične šole Ovsiše pa so
ob koncu šolskega leta prip
ravili kulturno prireditev. V
okviru TVU pa je potekala
tudi vaja evakuacije šole ozi
roma meddruštvena vaja
Prostovoljnih gasilskih dru
štev Srednja Dobrava, Kro

pa, Podnart, Kamna Gorica
in Radovljica.
Učenca OŠ Lipnica Teja
Šolar in Jaka Jelenc sta pove
dala, da je učenje zelo
pomembno in da se bosta
verjetno morala učiti celo
življenje, in dodala, da je
lahko učenje včasih tudi
naporno in zahteva veliko
časa.

Foto: Katja Nastran

Teden vseživljenjskega uče
nja (TVU) je projekt Andra
goškega centra Slovenije, ki
v sodelovanju z mnogimi
šolami in ustanovami orga
nizira različne dejavnosti za
promocijo učenja.
Letos sta že tretjič sodelovali
tudi Osnovna šola Lipnica
in njena Podružnična šola
Ovsiše ter tako spodbujali
posameznike, da je učenje
pomembno v vseh življenj
skih obdobjih.
V času od 7. maja do 17.
junija so na šoli organizirali
vrsto različnih dejavnosti, ki
razširjajo obzorja in pokaže
jo, da učenje poteka vse živ
ljenje in v različnih oblikah,
zato je lahko zelo zabavno in
zanimivo. Na dejavnosti so
bili poleg učencev povablje
ni tudi starši, šolski delavci
ter upokojenci. "Izbrali smo
zabavne dejavnosti z različ
nih področij, ki niso del
učnega programa. Z njimi
smo nadgradili znanje, ki ga
pridobivamo v šoli, obenem
pa gre za medgeneracijsko
sodelovanje," sta pojasnili

Foto: Katja Nastran

Maša Likosar

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja je na OŠ Lipnica potekala vaja evakuacije.

NOVA ŠKODA
SCALA
18.-20. julij
BAJAGA & INSTRUKTORI
KINGSTON
ADI SMOLAR
VESELI SVATJE
HELENA BLAGNE
KLAPA BONACA
TILEN LOTRIČ

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 5833 399
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0−4,1 l/100 km in 113−108 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):
0,0585−0,0278 g/km, trdi delci: 0,00156−0,00012 g/km, število delcev: 1,23−0,01 x 10 11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI
ULIČNO GLEDALIŠČE
STAND UP
KRANSKA KUHNA
OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com
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Odličen ljubiteljski
oder na Gorenjskem

Štirideset pomladi
zbora Lipa
Ženski pevski zbor Lipa je ob štiridesetletnici
delovanja v začetku junija pripravil jubilejni
koncert v Radovljiški graščini.

Na Regijskem srečanju odraslih gledaliških skupin Gorenjske v Linhartovi dvorani so podelili
priznanja najboljšim igralcem.
Igor Kavčič
Letošnje Regijsko srečanje
odraslih gledaliških skupin
Gorenjske je bilo 56. po vrsti in je hkrati veljalo tudi za
22. Festival Gorenjskih
komedijantov. Med 24 prijavljenimi uprizoritvami iz

ni, kjer so pred tem podelili
še priznanja za igralske
dosežke v iztekajoči se sezoni.
Za najbolje odigrani moško
in žensko vlogo sta priznanji dobila Anže Zupanc in
Tina Lipovec, oba v predstavi Blaznost igre. "Igram že

ljudmi, ki so vztrajni in
talentirani."
Za moško stransko vlogo v
predstavi Kraljična z mrtvim
srcem je bil za lik Pikoloruma nagrajen dolgoletni igralec iz Bohinja Klemen Langus, mlada igralka Katja
Korošec pa se je izkazala v

15 let predstavlja režiser
Darko Čuden." Katja Korošec je ob priznanju povedala: "To je moja druga igra in
prvo priznanje, ki ga posvečam celotni ekipi predstave
Govorice in režiserki Bernardi Gašperčič, s katero
super sodelujemo. Veselim

Pevski zbor Lipa / Foto: Milan Robič

Ivanka Korošec

Najboljši z letošnjega srečanja gorenjskih gledališč: (od leve) Iztok Alidič, Anže Zupanc, Tina Lipovec, Katja Korošec in
Klemen Langus / Foto: Primož Pičulin
območnih izpostav JSKD
Kranj, Domžale, Jesenice,
Škofja Loka, Tržič, Kamnik
in Radovljica je za zaključno
srečanje, tudi letos so ga pripravili v OI JSKD Radovljica, selektorica Maja Gal
Štromar izbrala tri predstave: Blaznost igre Nebojše
Popa Tasića v režiji Sebastjana Stariča in izvedbi skupine Hlodi iz KUD Franc
Kotar Trzin ter dve predstavi
Društva gledališče Bohinjska Bistrica – Gledališča 2B
– Kraljična z mrtvim Srcem
Rudolfa Pečjaka v režiji Darka Čudna ter Čakajoč Godota Samuela Becketta v režiji
Nika Kranjca. Ta je bila na
sporedu v Linhartovi dvora-

od osnovne šole, resno pa
se ukvarjam z gledališčem
zadnjih šest let. Naše gledališče je bilo s predstavami v
zadnjih letih že nekajkrat
uspešno tudi na Linhartovem srečanju, to priznanje
pa je prvo meni osebno, za
kar sem zelo vesela. Zasluge seveda velja pripisati
tudi odličnemu režiserju
Sebastjanu Stariču," je
povedala Tina Lipovec, soigralec Anže Zupanc z
desetletnimi odrskimi izkušnjami pa: "Igram zato, da
doživim stvari in izživim
čustva, ki jih sicer v življenju ne morem. Pri tem mi
veliko pomeni sodelovanje
s Sebastjanom in delo z

vlogi Chris v igri Neila
Simona Govorice v režiji
Bernarde Gašperčič in izvedbi KD Bohinjska Bela, Gledališče Belansko. Klemen
Langus je bil v svoji dolgoletni karieri že večkrat
nagrajen: "Ne delam razlik
med nagradami, vse so
zame enakovredne in jih
ponavadi posvečam celotni
ekipi. Kako pomembno je
dobro sodelovanje, se je še
posebej pokazalo pri tej
predstavi, saj so naše vloge
popolnoma enakovredne.
Dokazali smo, da se iz starega besedila da še marsikaj
narediti. Moje priznanje pa
je tudi priznanje poetiki, ki
jo v Gledališču 2B že več kot

se naslednjih vlog in predstav."
Posebno priznanje sta prejela Domi Vrezec in Iztok Alidič za vsebinsko drznost in
avtorstvo pri izvedbi psevdodrame Izhod v uprizoritvi
KD Figura Kranj. "Sam se
že vse življenje ukvarjam z
alternativnim gledališčem
in iskanjem novih izrazov v
gledališču. Prisegam na
avtorska besedila in krstne
izvedbe. Psevdodrama
Izhod, ki sva jo ustvarila
skupaj z Domijem, je precej
zahtevna predstava, ki se
dogaja med življenjem in
smrtjo – tisto, kar je vmes,
pa je vprašanje, namenjeno
gledalcem."

KARAVANA DOMAČIH
PIVOVAVRN & KRANSKA
KUHNA

NINA PUŠLAR

www.visitkranj.com
LGK_KAMNICANKA_21.06..indd 1

29.6.
5.7.

Ustanovitelj zbora je bil
Alojz Špiler, takratni predsednik Društva upokojencev
Radovljica. Poseben pečat je
zboru dodal Stanko Abram,
tudi predsednik društva.
Zbor so vodili še Edo Ošabnik, Jože Pikelj, Severina
Katrašnik, Alenka Špenko,
zdaj pa ga že nekaj let nadvse uspešno vodi zborovodkinja Elizabeta Demšar
Zupan.
Na začetku je pelo 18 pevk,
potem se je število dvignilo
do trideset, danes jih poje
17. V vseh štiridesetih letih
se je zvrstilo 79 pevk. Zbor
je nastopal na številnih prireditvah in prejel mnoga
priznanja.
Pevke so sebe označile kot
mame, babice in prababice,
ki so žene, varuške, gospodinje, vrtnarice, rade pečejo,
šivajo, kvačkajo, pletejo,
vezejo. So prostovoljke in
znajo prisluhniti pomoči
potrebnim, skrbijo za zdravje s planinarjenjem, kolesarjenjem, plavanjem, telo-

vadbo, smučanjem; zdravstvene probleme rešujejo
tudi z optimizmom in dobro
voljo, izobražujejo se na
ljudski univerzi. Petje v zboru jim pomeni privilegij –
tedenske vaje so najboljši
trening za možgane, pomenijo pa tudi tovarištvo, prijateljstvo in druženje.
Vsako leto organizirajo izlet
po Sloveniji in tudi po sosednjih državah. Obiskujejo
koncerte, gledališke predstave, muzeje, opere, sodelujejo na dobrodelnih prireditvah, kulturni karavani,
nekatere pevke pojejo v cerkvenih in drugih zborih.
Vse so ponosne Slovenke, s
pesmijo skrbijo za dom,
domačo govorico in – kakor
je nekoč napisal Franc
Ankerst – s pesmijo se priklanjajo domovini, vrednotam, naravi.
Jubilejni koncert, ki je navdušil obiskovalce, je povezoval Franci Černe, kot gostje
pa so nastopili Leto Žorž
Križanič – harfa, Urška Praprotnik Zupan – citre in
Natalija Šmitran – klavir.

Deset koncertnih večerov
Na 37. Festivalu Radovljica, ki ga Društvo ljubiteljev stare
glasbe pripravlja med 10. in 25. avgustom, se bo zvrstilo
deset koncertov, na katerih bo nastopilo 49 umetnikov iz 16
držav. Od desetih koncertov jih bo sedem v Baročni dvorani
Radovljiške graščine, dva bosta v cerkvi sv. Petra, eden pa
že po tradiciji v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem.
Program je že 13. leto pripravil Domen Marinčič, ki je povedal, da je ena od rdečih niti letošnjega festivala izvajanje
slovenske glasbene dediščine, kar nekaj sporedov in sestavov pa je nastalo tudi posebej za festival. Letošnji repertoar
bo segal od bizantinskega korala do Johanna Sebastiana
Bacha in Franza Schuberta.

RUDI BUČAR
in ISTRABEND

DUBIOZA
KOLEKTIV

13.7.
31.8.

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
18. 06. 2019 12:51:30
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Prireditve
Julija obeležujemo praznik krajevne skupnosti Lesce
Sredi julija bodo v Lescah že devetnajstič zapored obeležili krajevni praznik. Osrednja prireditev bo v soboto, 13. julija, zvečer v leški osnovni šoli.
V sklopu praznovanj v počastitev krajevnega praznika je
leško društvo upokojencev
že sredi junija pripravilo
balinarsko tekmovanje, turnir v balinanju pa bo Balinarski klub Lesce na balinišču pripravil prihodnjo

soboto, ko bo Šola zdravja
pri Restavraciji Center ob 9.
uri pripravila tudi jutranjo
telovadbo po metodi 1000
gibov. V nedeljo, 7. julija, bo
na športnih igriščih Kampa
Šobec od 9.30 dalje odprti
turnir odbojke na mivki in

minigolfa, v petek, 12. julija,
pa se bo ob 18. uri na otroškem igrišču pri Družbenem
centru začela animacija za
otroke.
Osrednja prireditev ob krajevnem prazniku, ki ga v
Lescah obeležujejo v spo-

min na dan, ko so 14. julija
leta 1956 začeli graditi kamp
Šobec, bo v soboto, 13. julija,
ob 19. uri v prostorih Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce. V nedeljo bo sledil še
tradicionalni Leški kolesarski krog; start deset- in dvaj-

setkilometrske trase je pri
restavraciji Center ob devetih oziroma desetih dopoldan, v nedeljo, 14. julija, pa
AŠKD Restavracija Center
Lesce in ŠDP Lesce na parkirišču pri restavraciji Center organizirata še turnir v

prstometu, ki se bo začel ob
9.30. Nogometni klub Šobec
Lesce od srede, 24. julija, do
petka, 26. julija, organizira
Veselo šolo nogometa za
otroke, Aeroklub ALC Lesce
pa 15. avgusta 31. Miting
malega letalstva.

Dobrodošli doma
Srečanje slovenskih izseljencev in zamejcev bo
letos v Radovljici, osrednji dogodek prihodnjo
soboto v grajskem parku.

Občina
Radovljica
vstopila
Stiskanje
je zabavno
v Zeleno
shemo
in otročje
lahko

Marjana Ahačič
Od 3. do 7. julija se bodo na
tradicionalnem srečanju
Dobrodošli doma tudi letos
v domovini zbrali Slovenci
iz izseljenstva in zamejstva.
Osrednji dogodek prireditve, ki vsako leto gostuje v
drugem slovenskem kraju,
udeleži pa se je nekaj tisoč
gostov z vseh kontinentov,
bo tokrat v soboto, 6. julija,
v grajskem parku v Radovljici. Organizatorji pripravljajo
pester program prireditev,
med drugim nastope različnih glasbenih, folklornih
skupin in pevskih zborov,
koncert Marcosa Finka in
Nejca Lavrenčiča, razstave,
srečanje mladih raziskovalcev, pogovor z uspešnimi
Slovenkami, premierno
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Vilma Stanovnik
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temu, da imamo pitno vodo na dosegu tudi med ogledi ali
športnimi aktivnostmi. Več na www.komunala-radovljica.si.

V sodobnem času se vse več ljudi in destinacij zaveda,
da je trajnostni turizem pot do zadovoljnega potrošnika,
Zaposleni so najpomembnejši vir zelenih informacij. uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. Okoljsko
Šele samozavestni, usposobljeni zaposleni pravilno usmer- upravljanje postaja del politik gostinsko-turističnega
sektorja. Pomembno je, da te prakse ne uvajajo prav vsi
jajo goste,
s tem pa
ustvarjajo
ki uspešno
Komunala
Radovljica,
d. o.skupnost,
o., Ljubljanska
cesta 27,dose4240 Radovljica
ponudniki. Manjši ponudniki skupno ustvarjajo ogromne
ga dogovorjene
cilje.
Z
uporabo
okolju
in
zdravju
prijazTel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
nih čistil se občutno zmanjšajo negativni vplivi na zdravje količine odpadkov, od katerih večina konča na odlagališčih
www.komunala-radovljica.si
zaposlenih
in potreba po uporabi zaščitnih sredstev. Več na ali v sežigalnicah. Naj bo Radovljica zelena destinacija,
nam vsem v ponos.
https://ebm.si/zw/turizem/.

Mislimo zeleno!

Vir: www.ebm.si

Barva: rumenain večji delež stalnih gostov,
• večje zadovoljstvo
• višja kakovost, boljša prepoznavnost,
• ugled okoljsko in družbeno odgovornega podjetja,
Posoda za odlaganje
• možnost za ustvarjanje višje cene.

predstavitev monografije
Slovencev iz Novega Sada
Preteklost za sedanjost ...
Župan Ciril Globočnik je
pozdravil odločitev organizatorjev, da srečanje tokrat
pripravijo prav v Radovljici,
Minister Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu
Peter Jožef Česnik je pojasnil, da so se organizatorji
srečanja za Radovljico
odločili, ker je logistično
zelo primerna, ena od
pomembnih prednosti je
tudi bližina krajev, ki so za
Slovence doma in po svetu
pomembni in zanimivi.
Med njimi, tako minister,
na prvem mestu versko
svetišče Brezje, tudi Bled,
Bohinj in Kropa in posebej
za vse, ki pridejo od daleč,
mesto Radovljica.

Radovljica – Kolesarska kluba Bled in Gorje skupaj s
Kolesarsko zvezo Slovenije
ter pod pokroviteljstvom
Občin Radovljica, Bled in
Gorje to nedeljo, 30. junija,
organizirata državno prvenstvo kolesarjev v cestni vožnji. Tekmovanje za starejše
mladince in članice, mlajše
mladince in starejše mladinke bo potekalo dopoldne
med 10. in 12. uro, popoldne, med 14.30 in 18. uro pa
se bodo za naslov najboljšega v državi pomerili še člani
do 23 let in tekmovalci v
kategoriji elite.
Prvenstvo bo potekalo na
krožni progi s startom in
ciljem pri Športnem parku v
Radovljici. Kolesarje bo moč
spremljati po Gorenjski cesti, Kranjski cesti, skozi Novo
vas, Zapuže, Otok, Mošnje,
Globoko, Mišače, Zgornjo
Dobravo, Kamno Gorico,
Lancovo in Lesce do startno-ciljnega prostora.

Dolžina kroga je 21 kilometrov. Mlajši mladinci in starejše mladinke bodo vozili
tri kroge, starejši mladinci
in članice štiri kroge, člani
do 23 let in elite pa sedem
krogov.
Tekmovanja se bodo predvidoma udeležili vsi najboljši
slovenski kolesarji, kar bo
letos zaradi velikih uspehov
zagotovo pritegnilo veliko
gledalcev.
Poleg tega državnega prvenstva Kolesarska kluba Bled
in Gorje 27. julija organizira
tekmovanja na biatlonskem
stadionu na Rudnem polju
na Pokljuki za vse kategorije
kolesarjev, v nedeljo, 28.
julija, pa bo tradicionalni
vzpon na Pokljuko za vse
kategorije vključno z rekreativnimi kolesarji. Kolesarska
kluba sodelujeta tudi pri tekmovanju, imenovanem
Radolški kronokilometer, ki
ga na zanimivem vzponu od
Save do starega mestnega
jedra v Radovljici organizira
skupina Prava smer.

Deželne novice, petek, 28. junija 2019
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Prireditve
PETEK, 26. julija

Boljšak, ob 9.00, Linhartov trg, Radovljica

Medena dogodivščina S čebelico po Radovljici, informacije v TIC
Radovljica, Radovljica (park, trg pred cerkvijo, razgledna točka, Čebelarski muzej)

Nedelja Slovencev po svetu, Sveta maša, Bazilika Marije Pomagaj na
Brezjah

Koncert za klavir in komorno glasbo, ob 20.00, nastop udeležencev
mojstrskega tečaja, dvorana Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg,
Radovljica

Delavnica za poletne rastline, ob 10.00, vodi Katja Rebolj, v angleščini, Gorica*

100 reči, ob 21.30, Poletni kino Radol'ca, komedija, vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

Praznik nageljnov, pod cvetočim gankom, ob 17.00, travnik pred cerkvijo, Kamna Gorica

Priprave na Kovaški šmaren, od 2. do 6. julija, taljenje železove rude,
postavljanje oglarske kope in kuhanje oglja, Kropa

Violinski recital, ob 17.00, nastop udeležencev mojstrskega tečaja,
cerkev Svete Trojice, Kamna Gorica

PETEK, 28. junija

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2, ob 18.00, animirana komedija,
3D, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Bužec on, Bušca jaz, ob 20.00, Festival gledališča, monokomedija,
Saša Pavček, Kulturni dom v Kropi

Annabelle 3, ob 20.30, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

Možje v črnem: Globalna grožnja, ob 20.00, akcijski film, Linhartova
dvorana Radovljica*

Violinski recital, ob 20.00, nastop udeležencev mojstrskega tečaja,
dvorana Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg, Radovljica

Sv. maša in koncert tria kljunastih flavt Le Phenix, ob 17.00, cerkev sv.
Petra nad Begunjami
Peter Pan: Iskanje knjige Nije, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Ribston Hall School, ob 19.00, nastop dekliškega pevskega zbora, VB,
Linhartov trg, Radovljica

Peter Pan: Iskanje knjige Nije, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Ne bom več luzerka, komična drama, ob 21.30, Poletni kino Radol'ca,
pogovor pred filmom ob 21.00, Linhartova dvorana Radovljica, vstop
prost

Klavirski koncert, ob 20.00, nastop udeležencev mojstrskega tečaja,
dvorana Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg, Radovljica
Svet igrač 4, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Stuber: Divja vožnja, ob 20.30, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

NEDELJA, 14. julija
Svet igrač 4, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Maša pri kapelici, ob 19.00, z žensko vokalno skupino Evelinke, Kropa

Stiks, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ČETRTEK, 18. julija
Koncert Fadeouts in street food Okusi Radol'ce, ob 20.30, četrtkovi
večeri na trgu, Linhartov trg, Radovljica

SREDA, 3. julija

PETEK, 19. julija
V senci drevesa, ob 21.30, Poletni kino Radol'ca, črna komedija, vstop
prost, Linhartova dvorana Radovljica

ČETRTEK, 4. julija
Heksagon, ob 18.00, odprtje razstave interdisciplinarnega projekta, v
katerem so sodelovali študenti Fakultete za dizajn in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Šivčeva hiša, Linhartov trg,
Radovljica

SOBOTA, 20. julija
Viola recital, ob 20.00, nastopata Sara Zoto (Albanija) – viola in Aurora Sabia (Italija) – klavir, dvorana Glasbene šole Radovljica, Linhartov
trg, Radovljica

Koncert Elevators in street food Okusi Radol'ce, ob 20.30, četrtkovi
večeri na trgu, Linhartov trg Radovljica

Levji kralj, ob 18.00, družinski animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Angel varuh, ob 20.30, psihološki triler, Linhartova dvorana Radovljica*

PETEK, 5. julija
Lov na coprnice, ob 20.30, Festival gledališča, zaključek, gledališka
predstava, KD Kropa, Kulturni dom v Kropi
Vili Resnik, ob 22.00, koncert, družabni večer ob otvoritvi Kovaškega
šmarna, Kropa

NEDELJA, 21. julija
Levji kralj, ob 18.00, družinski animirani film, 3D, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Nepoškodovane, ob 21.30, dokumentarni, Poletni kino Radol'ca,
vstop prost, Linhartova dvorana Radovljica

SOBOTA, 6. julija
Kovaški šmaren 2019 v Kropi, prikaz umetniškega kovanja, kuhanje
oglja, stojnice z izdelki domače obrti, predstavitev Društva za raziskovanje jam Kranj in spust po vrvi, ob 10.00 likovna delavnica Društva
likovnikov Ljubljana, ob 11.00 razstava Janez Potočnik v Kovaškem
muzeju Kropa, ob 10.00 dan odprtih vrat Kovaškega muzeja Kropa in
vigenjca Vice (javno vodenje ob 13.00 in 16.00), prikaz ročnega kovanja žebljev, prikaz taljenja železove rude, ob 10.00 dan odprtih vrat
tovarne UKO, ob 13.00 Ta gosposka talnga, gledališka predstava,
dramska skupina Čofta, pred muzejsko hišo Foušaritnica, ob 15.00
dan odprtih vrat Muzejske hiše Foušaritnica, ob 17.00 nastop Pihalnega orkestra Lesce, športno igrišče v Kropi, ob 18.00 zaključek Kovaškega šmarna in druženje s prostovoljnimi gasilci Kropa, blagoslov in
krst nove gasilske cisterne, druženje z dramsko skupino Čoftice, od
19.00 ure dalje gasilska veselica, športno igrišče v Kropi, v družbi z
ansamblom Katrca

Utoya, 22. julija, ob 20.30, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

SREDA, 24. julija
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

ČETRTEK, 25. julija
Koncert Okustični in street food Okusi Radol'ce, ob 20.30, četrtkovi
večeri na trgu, Linhartov trg, Radovljica

KUPON

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2, ob 18.00, animirana komedija,
sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*
Annabelle 3, ob 20.30, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

Z mašo pri Kapelci, ki jo bosta obogatila ženska vokalna
skupina Evelike in Urban Rozman, se v torek zvečer v Kropi
začenja letošnji Kovaški šmaren, praznik kroparski delavcev, ki so ga skozi stoletja so ga praznovali na različne
načine. V zadnjih desetletjih se je razvil v pestro etnološko,
kulturno in družabno prireditev z osrednjim dogajanjem, ki
bo letos v nedeljo, 7. julija. Že v soboto zvečer se z gledališko predstavo dramske skupine Čofta KD Kropa z naslovom Lov na coprnice pred muzejsko hišo Fovšaritnica
zaključil letošnji Festival gledališča, od desetih zvečer pa
bo na športnem igrišču družabno srečanje z Vilijem Resnikom. V nedeljo, 7. julija, si bodo obiskovalci od 10. ure
naprej lahko ogledali prikaz umetniškega kovanja, kuhanje
oglja, stojnice z izdelki domače obrti, predstavitev Društva
za raziskovanje jam Kranj in spust po vrvi, ob 10. uri se bo
začela tudi likovna delavnica Društva likovnikov Ljubljana,
ob 11. bo sledilo odprtje razstave z naslovom Janez Potočnik, slovenski slikar v Kovaškem muzeju Kropa. Ob desetih
bo vrata odprl Kovaških muzej, javno vodenje bo ob 13. in
16. uri, od 18. ure bo odprt tudi vigenjc Vice, kjer bo tudi
letos prikaz ročnega kovanja žebljev in taljenja železove
rude. Ob 10. do 15. ure desetih dopoldan se začenja še dan
odprtih vrat tovarne UKO, do 16. ure si bo mogoče ogledati tudi prikaz umetniškega kovanja z mojstrom Milanom
Šinkovcem. Muzejska hiša Fovšaritnica bo odprta od 10.
do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ob 13. uri bo s predstavo Ta
gosposka talnga pred Fovšaritnico nastopila domača
dramska skupina Čofta, ob 17. uri bo na športnem igrišču
nastopil Pihalni orkester Lesce, ob 18. uri gasilci pripravljajo proslavo ob prevzetju novega gasilskega vozila, od sedmih naprej pa bo v Kropi še gasilska veselica.

Spominski pohod na Triglav
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in odbor
veteranskih organizacij – Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever ter Zveze slovenskih častnikov tudi letos organizirajo spominski pohod
na Triglav. Na pot bodo krenili v petek, 12. julija 2019, ob 6.
uri z Rudnega polja. Zaključna prireditev s kulturnim programom bo v soboto, 13. julija, ob 13. uri na Rudnem polju
na Pokljuki. Slavnostni govornik bo Patrik Zulian, predsednik ANPI VZPI Doberdob, so sporočili organizatorji.



Popust
na družinsko
vstopnico



Sobotna Podvinska tržnica, ob 10.00, pred Vilo Podvin, Mošnje
Dobrodošli doma, srečanje Slovenk in Slovencev iz zamejstva sveta,
ob 14.00, sejem in koncerti: Veseli Begunjčani, Manouche in drugi
(Radovljiški park), predstavitev nagrajenih diplomskih, magistrskih in
doktorskih nalog ter uspešnih Slovenk (Radovljiška graščina), predstavitev monografije Slovenci v Novem Sadu (Linhartova dvorana
Radovljica)

Začenja se Kovaški šmaren

SOBOTA, 13. julija

TOREK, 2. julija

Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje*

Organizatorji prireditev si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

Klavirski koncert, ob 20.00, Bruno Mereu (Italija), dvorana Glasbene
šole Radovljica, Linhartov trg, Radovljica

PONEDELJEK, 1. julija

Z biciklom čez reko, ob 19.30, Festival gledališča, gledališko literarni
večer, La Casa de Kamna in KD Kropa, Kulturni dom v Kropi

Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si.

PETEK, 12. julija

Otroška igra, ob 20.30, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

Ljubezenske pesmi, ob 19.30, Festival gledališča, monoopera, Irena
Yebuah Tiran, Slovensko komorno glasbeno gledališče, Kulturni dom
v Kropi

Z zvezdico (*) so označene prireditve z
vstopnino.

Koncert Like the Rolling Stones in street food Okusi Radol'ce, ob
20.30, četrtkovi večeri na trgu, Linhartov trg, Radovljica

NEDELJA, 30. junija

Nedeljska glasbena matineja, ob 11.00, pianistka Svetlina Bojadzieva
(Severna Makedonija), Radovljiška graščina

Obrtniki v Radovljici in njeni okolici, razstava fotografij, od torka do
nedelje, do 28. 8., Mestni muzej Radovljica, hodnik med graščino in
cerkvijo
Muzej jaslic Brezje, edinstvena zbirka okoli 450 eksponatov jaslic iz
vsega sveta

ČETRTEK, 11. julija

Otroška igra, ob 20.30, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

Urhov semenj v Begunjah, ob 9.00 sv. maša v župnijski cerkvi, ob
10.00 nastop Pihalnega orkestra Lesce, sprevod z narodnimi nošami,
ob 11.00 Pihalni orkester Lesce, folklorni skupini, pevski zbor Korband, KD dr. Jakoba Prešerna, plesna skupina Country č'bele, odprtje
razstave na prostem: Plečnikova dediščina v Begunjah nekdaj in
danes, ob 12.30 Begunjska avantura – rekreativna, zabavna pot za vse
generacije, ob 13.00 koncert ansambla Veseli Begunjčani, Begunje

Od kod lepote tvoje …, fotografska razstava Bojana Kolmana, do 27.
8., Galerija Avla, Občina Radovljica
Porečje reke Save, spominska fotografska razstava Adija Finka, od 1.
7. do 31. 7., razstavišče Avla Doma dr. Janka Benedika

SREDA, 10. julija
SOBOTA, 29. junija

Razstave:

-10 %

Dva odrasla in dva otroka,
velja do 30. 9. 19.

ADRENALINSKA REKREACIJA ZA VSO DRUŽINO.

Za več informacij pokličite 031/761 661 ali pišite na: info@pustolovski-park-bled.si

PUSTOLOVSKI PARK BLED D.O.O., POT NA BISTRIŠKO PLANINO 10, TRŽIČ

Od 28. junija do 26. julija 2019

NEDELJA, 7. julija

Deželne novice, petek, 28. junija 2019
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deželne novice
O kresi se dan obesi
Že osmo prireditev O kresi se dan obesi so v
Mošnjah letos zaradi nestabilnega vremena
pripravili pod šotorom.
Marjana Ahačič

Radovljica se je sredi meseca za en dan spet vrnila v srednjeveški čas, saj je gostila Prangerijado,
srečanje krajev in mest, ki jih povezujejo zgodovinski prangerji ali sramotilni stebri oziroma
sramotilne klopi.
Marjana Ahačič
Prangerijada je prireditev,
na kateri prikazujejo, kako
so nekoč lovili lopove in jih
kaznovali na prangerjih. Ob
prangerju so izvrševali kazni za manjše prestopke –
tatvine, krivolov, prešuštvo,
tihotapstvo, obrekovanje.
Včasih se je zgodilo, da so
namesto krivca, ki je pobegnil, kaznovali kar njegovo
ženo. V Sloveniji je krajev,
kjer imajo še ohranjen pranger – sramotilni steber oziroma klop, trinajst, na
Gorenjskem je med njimi
samo Radovljica.
Na prireditvi, ki so jo poimenovali Prangerijada, se
srečajo enkrat letno, vsako
leto v drugem od sodelujočih krajev; tokrat, na 22. srečanju, je bila gostiteljica
Radovljica. "Prireditev je
etnološko obarvana in osre-

Radovljica je v soboto spet zaživela v srednjeveškem vzdušju. V starem mestnem jedru so
pripravili Prangerijado, srečanje mest, ki še imajo ohranjene sramotilne stebre.
dotočena na prikaz srednjeveškega življenja, sojenja in
plesov. Nazorno prikaže
srednjeveško življenje na
tržni in sodni dan s prikazom obsodbe na kazen
prangerja. Sodelujoči kraji

Foto: Tina Dokl

Na prizorišču pred gasilskim domom v Mošnjah je
za uvod v prireditve zimzeleno Poletno noč zapela pevka Renata Mohorič, nato pa
so nastopili otroci s Podružnične šole Mošnje pod vodstvom Anite Erman in mladi
pevci otroškega pevskega
zbora KD Kropa z Evo Jelenc
- Drozg. Otrokom je bila
namenjena tudi igrica
Mehurčki, ki so jo Kroparji
pod mentorstvom Anžeta

Habjana pripravili v spomin
na sedemdeseto obletnico
smrti pesnika Otona Župančiča, nato pa je prišel čas za
glasbo z Renato Mohorič in
užitek ob opazovanju nastopa skupine Čupakabra. Kot
je povedala predsednica
Turističnega društva Mošnje Damjana Pangerc, so
organizatorji veseli, da se
domačini in tudi številni
obiskovalci z naklonjenostjo
udeležujejo prireditev, ki jih
že leta predano pripravljajo
domačini, prostovoljci.

Na pranger z njim!

Letos so prireditev zaradi muhastega vremena s prizorišča
pri Vili Rustici preselili na prostor pred gasilskim domom.

Foto: Tina Dokl

Ob prangerju so
izvrševali kazni za
manjše prestopke
kakršni so bili tatvine,
krivolov, prešuštvo,
tihotapstvo,
obrekovanje.

Obiskovalce je navdušil nastop skupine Čupakabra.

V Radovljici so sramotilni steber skupaj s sramotilno klopjo
(na fotografiji) postavili na mestnem trgu nasproti
Radovljiške graščine. Pranger je bil arhitekturno povezan z
vhodom v hišo; njegovi ostanki so vidni še danes, saj je v
veži odprtina z nastavki za verige, s katerimi so privezovali
obsojence. / Foto: Gorazd Kavčič

se predstavijo s svojimi značilnostmi in zgodovinskimi
prikazi, ki temeljijo na pisnih izročilih in zgodbah,
povezanih z obsodbami in
sramotenji na prangerju.

Nazorni prikazi v nošah
omogočijo spoznavanje kulturno-zgodovinske dediščine. Pisana srednjeveška tržnica, ki jo pripravijo sodelujoča mesta s ponudbo značilno za vsak kraj posebej,
prikaz plesov, glasba in igra
nam približa predstavljeno
obdobje in način življenja
po mestih v Sloveniji," je
povedala predsednica Turističnega društva Radovljica
Alenka Bole Vrabec.
Organizator Turistično
društvo Radovljica je ob tej
priložnosti pripravilo brošuro, v kateri so predstavljeni
vsi gostujoči kraji. Na sramotilni klopi pa so se predstavili s kratkim dramuletom Kje je moj sin, v katerem prikažejo usodo Agneze Hachberške, druge žene
Friderika III. Ortenburžana.

Najkrajša noč v letu
Na gradu Kamen je Turistično društvo Begunje ob kresni noči pripravilo
tradicionalno prireditev O kresi se dan obesi.
Maša Likosar
"Med najbolj znane ljudske
vraže kresne noči spada tista, da se lahko pogovarjamo
z živalmi ali vsaj slišimo, kaj
govorijo, če si damo v čevelj
praprotno seme," je pojasnil
Peter Kolman, predsednik
Turističnega društva Begunje, in dodal: "Kresna noč
velja za najkrajšo noč v letu
in po njej dan postaja krajši,
noč pa daljša. Naši predniki
so prižigali kresove, da bi
soncu dali moč in to ne bi
prehitro pojemalo ter še dolgo časa grelo zemljo." Prire-

ditev O kresi se dan obesi, ki
jo pripravijo tudi v okviru
dneva državnosti, je poteka
na zgodovinskem kraju, ob
gradu Kamen, zato so jo
obarvali srednjeveško, z njo
pa ohranjajo tradicijo in starodavno kulturno dediščino.
Kot je pojasnil Kolman, so
letos dali večji poudarek
dejavnostim za otroke. Knjižničarke iz Knjižnice A. T.
Linharta Radovljica so prebirale grajske pravljice, člani
Teatra Cizamo so pripravili
glumaški tabor po vzoru
viteškega, kjer se učijo sabljanja in bojevanja, tokrat pa

so se urili še v veščinah žongliranja, hoje s hoduljami in
ravnotežnih vajah. Robert
Levstek je mladim predstavil lokostrelstvo na srednjeveški način, pri katerem se
strelja brez merjenja, zgolj z
občutkom – in kot je še dejal
Levstek – z velikim srcem.
V drugi večerni del je obiskovalce pospremil Pihalni
orkester Lesce, Teater Cizamo je uprizoril igro Glumači, skupina Čupakabra pa
spektakularno ognjeno
predstavo. Za glasbeno spremljavo je poskrbel ansambel
Aufbiks, za gurmansko

Otroci so se preizkusili v lokostrelstvu na viteški način. / Foto: Tina Dokl
doživetje pa so v okviru
Okusov Radol'ce iz Gostišča
Draga pripravljali "šmoren",

hot dog s kranjsko klobaso
in telečjo obaro. Ko se je
spustila noč, so prižgali veli-

časten kres, ki je plamenel v
znak poletnega solsticija in
začetka poletja.

