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Ob uspehih
tudi težave

Na olimpijske igre z
županovo popotnico

Radovljiška občina bo 5. avgusta,
v spomin na ustanovitev
Cankarjevega bataljona, praznovala.
Ob prazniku smo se z županom
Jankom S. Stuškom pogovarjali
o najpomembnejših letošnjih
dosežkih in problemih v občini.

Na letošnje olimpijske igre v Peking
bo odpotovalo kar sedem športnikov,
ki živijo ali trenirajo v radovljiški občini.
Župan Janko S. Stušek jih je prejšnji
teden povabil na občino in jim ob
dobrih željah izročil tudi žepnino.
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Občina pridobila zemljišča
za zasuk letališke steze
Do oktobra naj bi vzletno pristajalno stezo na leškem letališču vendarle prestavili in asfaltirali.
Civilna iniciativa vztraja.

obravnaval na prihodnji seji,
potrdil pa je predlog stanovanjske strategije, ki za razliko od osnutka natančneje
opredeljuje razvojne cilje ter
načine njihove izvedbe predvsem na področju zagotavljanja stanovanj socialno šibkim. Tako naj bi občina do
leta 2014 postopoma zagotovila petindvajset novih neprofitnih najemnih stanovanj.
Občinski svet je potrdil prejemnike letošnjih občinskih
priznanj. Najvišje občinsko
priznanje, veliko plaketo
Občine Radovljica, bo prejel
Jože Rebec za življenjsko
delo na področju družbenih
dejavnosti v občini ter pomemben prispevek pri razvoju plavalnega in balinarskega športa. (Več o seji sveta pišemo v člankih na
drugi, tretji, četrti in deveti
strani.)

društva Miha Zalokar. Društvo, ki pristaja le na 600 metrov asfaltirane letališke steze,
med drugim tudi poudarja,
da bi bilo potrebno pred kakršnimikoli posegi pripraviti
ustrezno študijo o obsegu
možne letališke dejavnosti v
Lescah ter celovito presojo
vplivov na okolje.
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KRAJEVNE NOVICE

ZANIMIVOSTI

Obnovili cesto
skozi središče Krope

Bojijo se odpuščanja

Krajevni praznik
v Lescah

Pri razredniku doma

Ivan Štrlekar, predsednik
uprave Elan Group, napoveduje zmanjšanje števila delavcev, vendar s t.i. mehkim
odpuščanjem. Povezovanje
s Seawayjem in Alpino trenutno ni aktualno.
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V krajevni skupnosti Lesce
praznujejo 14. julija, v spomin na začetek gradnje
kampa Šobec. Ob letošnjem
prazniku so podelili priznanja Pavlu Resmanu, Heleni
Kralj in Janku S. Stušku.
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Učenci 9. a osnovne šole
A. T. Linharta Radovljica so
bili od 6. do 8. junija na
končnem izletu pri razredniku Janezu Celarju v Žabljah.
Na igrah brez meja so se
jim pridružili tudi starši.
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OBČINA RADOVLJICA
V imenu Občine Radovljica občankam,
občanom ter obiskovalcem naše občine
čestitam za občinski praznik, 5. avgust,
dan ustanovitve Cankarjevega bataljona.
Vabim vas na osrednjo občinsko proslavo,
ki bo 4. avgusta 2008 ob 20. uri na kopališču
v Radovljici, na srečanje na Vodiški planini
2. avgusta ob 11. uri v počastitev spomina na
upor in ohranitev slovenske samobitnosti
ter na druge praznične prireditve.
Janko S. Stušek
ŽUPAN

www.radovljica.si

pa. Vsekakor bomo izkoristili vse pravne možnosti. Svoje interese bomo poskusili
uveljavljati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, pristojne inštitucije pa
bomo opozorili tudi na absurdno dejstvo, da se letališče
gradi le sto metrov od avtoceste," je povedal predsednik
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Marjana Ahačič

Če ne bo novih zapletov, bo občina zasukala in asfaltirala letališko stezo do odprtja
avtoceste. I Foto: Anka Bulovec
tuje predvsem asfaltiranju
steze in širitvi dejavnosti na
letališču. "Od svojih stališč
ne odstopamo. Če se zgodi,
da občina v zvezi z vzletno
pristajalno stezo vendarle
uveljavi svoje, pričakujemo,
da bodo upoštevani vsaj vsi
naši doslej že usklajeni predlogi glede zmanjšanja hru-

Republiška direkcija za ceste in Občina Radovljica sta v
Kropi obnovili 105 metrov
regionalne ceste, ki jo je lani
močno poškodovala vodna
ujma. Na obnovo čaka še
preostalih 415 metrov.

Radovljiški občinski svet je na zadnji seji v začetku julija posebno pozornost namenil prostorskim
zadevam.

Radovljica - Svet je potrdil
osnutke prostorskih aktov,
ki opredeljujejo turistično hotelski sklop Mivka nad
Šobcem. Sprejel je tudi
osnutka občinskih podrobnih prostorskih načrtov za
staro jedro Kamne Gorice in
za območje na zahodnem
delu kraja, kjer naj bi bila
dovoljena gradnja petindvajsetih enostanovanjskih hiš.
Svetniki so odobrili menjavo
16 tisoč kvadratnih metrov
občinskih zemljišč z zemljišči sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih občina
potrebuje za zasuk letališke
steze.
Prvo novelacijo razvojnega
programa občine za obdobje
2007-2013 bo občinski svet
zaradi številnih predlogov in
pripomb svetnikov znova

Marjana Ahačič
Radovljica - Potem ko je občinski svet na julijski seji potrdil menjavo zemljišč, je
Občina Radovljica s Skladom
kmetijskih zemljišč in gozdov RS podpisala pogodbo za
menjavo nekaj več kot 16 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, ki jih potrebuje za prestavitev osi vzletno pristajalne
steze na leškem letališču.
Upravno enoto Radovljica so
zaprosili za gradbeno dovoljenje ter takoj objavili javni razpis za prestavitev in asfaltiranje 1.150 metrov dolge steze.
Z gradbenimi deli naj bi začeli že v začetku septembra in
jih zaključili konec oktobra.
"Če bodo dela izvedena v tem
roku, bo rekonstruirana steza
pripravljena sočasno s predvideno izgradnjo avtocestnega
odseka Vrba - Peračica, ki je
tudi razlog za zasuk letališke
steze," je na nedavni novinarski konferenci povedal
radovljiški župan Janko S.
Stušek. Če steze ne bodo zasukali do odprtja avtoceste,
bo to pomenilo vsaj začasno
zaprtje oz. okrnjeno delovanje letališča.
Kot je znano, civilna iniciativa, povezana v Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, ves čas naspro-

Občinski svet o novih
prostorskih posegih
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Občinski praznik

Ob uspehih tudi težave

Občinska priznanja
za leto 2008
Marjana Ahačič

Radovljiška občina bo 5. avgusta, v spomin na ustanovitev Cankarjevega bataljona, praznovala. Ob
prazniku smo se z županom Jankom S. Stuškom pogovarjali o najpomembnejših letošnjih dosežkih
in problemih v občini.
Cveto Zaplotnik
Občina je po številnih zapletih
pridobila manjkajoče zemljišče za zasuk vzletno pristajalne steze na leškem letališču.
Ali je s tem problem že rešen?
"Občina je po dveh letih
uspela zamenjati zemljišče
na območju letališča s skladom kmetijskih zemljišč in
gozdov. Takoj po podpisu pogodbe o menjavi je zaprosila
upravno enoto za izdajo gradbenega dovoljenja in hkrati
objavila javni razpis za zasuk
in asfaltiranje steze v sedanji
dolžini 1.150 metrov. Če bodo
nadaljnji postopki potekali
brez zapletov, bo stezo še
možno zasukati do konca
gradnje avtoceste, to je do letošnje pozne jeseni, bojim pa
se, da brez zapletov ne bo šlo.
Društvo gibanja proti hrupu
in širitvi letališča Lesce, ki nasprotuje asfaltiranju več kot
šeststo metrov dolžine steze,
je že zahtevalo status stranke
v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja. Pri razpisu za izbor izvajalca sicer ne pričakujemo težav, vedno pa obstaja
možnost pritožb, ki podaljšajo postopek."
Dolgotrajna so tudi pogajanja z Vovkovimi. Je pogodba
zdaj že podpisana?
"Z Vovkovimi smo skoraj
dnevno v stiku, s pogajanji
smo zaključili, vendar pa dogovora doslej, žal, še nismo
podpisali. Vedno je kakšna
malenkost, ki jih zmoti, najnovejši zaplet je z ograjo, ki jo
hočejo imeti okrog svojega
posestva.
Zdi se mi, da se težko odločajo in da je to tudi posledica
psihološkega bremena preselitve. S podpisom dogovora
smo bili že tako blizu, da
smo zaradi ohranitve cene
naročili izvedbo del in da je
izvajalec začel z izkopom.
Dela zdaj stojijo. Ne bi rad
napovedoval črnega scenarija, a če dogovora ne bo, potem se lahko zgodi, da bodo
Vovkovi ostali v bližini letališča. Prepričan sem, da bo
potem vsem žal, saj bo to oteževalo razvoj letališča, hkrati
pa tudi življenje Vovkovim."
Avtocesta bo velika pridobitev za občino, vendar pa
gradnja prinaša tudi težave,
ki jih občutijo občina in občani. Kako jih rešujete?
"V občini že težko čakamo na
odprtje avtoceste, saj bo to pomenilo tudi konec stalnega
spreminjanja prometnega režima, onesnaževanja, ropota,
prometnih zastojev, težav s tovornjaki, ... Cesta je že toliko
narejena, da bi jo lahko odprli
za promet v manj kot v enem
mesecu; to so mi potrdili tudi
nekateri cestarji. Vesel sem,
da je država uvedla vinjete, saj

Župan Janko S. Stušek
se bo s tem povečal promet po
avtocesti in zmanjšal po regionalnih in lokalnih cestah. Težav z avtocesto je kar precej,
vsak mesec se na občini sestaja komisija, ki jih rešuje. Preusmeritev prometa na obvozne ceste je prizadela mnoge
obrtnike, zlasti gostince, nekateri so si v takšnih razmerah
pomagali tudi s postavitvijo
obvestilnih tabel, ki pa jih inšpektor za ceste ni dovolil. Največja težava pa je v tem, da občina še vedno ni podpisala dogovora z vsemi izvajalci za obnovo med gradnjo poškodovanih cest. Doslej ga je podpisala s Strabagom in SCT-jem,
žal pa ne s Primorjem. Težav
ne bi bilo, če bi država spoštovala zakonodajo in ne bi dajala
v promet cest brez uporabnega dovoljenja."
Ste zadovoljni s potekom
obnove Krope po lanski povodnji?
"Z obnovo sem zadovoljen,
še posebej ob pogoju, da je
Kropa spomeniško zaščitena in
da je vsak poseg treba usklajevati z zavodom za varstvo kulturne dediščine. Še vedno sem
prepričan, da bo Kropa po obnovi lepša kot kdajkoli prej. V
Kropo je bilo od povodnji dalje
vloženo več kot pol milijona evrov denarja, od tega občinskega
do konca januarja 217 tisoč evrov. Nekaj smo letos prispevali
še za obnovo ceste in tudi
večina letošnje proračunske rezerve v znesku 517 tisoč evrov je
namenjena za Kropo. Čakamo
na kohezijska sredstva za vodovod in kanalizacijo, obnovili
smo del Klinarjeve hiše, uredili
bomo še zdravstveno ambulanto.
Očitki nekaterih Kroparjev le
povzročajo dvome in spore, ne
rešujejo pa ničesar. Namesto
sodelovanja imamo nasprotovanje. Ko so, na primer, cestarji pri asfaltiranju naredili napako in nagnili cestišče na napačno stran, so nam očitali, da je
vsa cesta zgrajena narobe in zanič. Mi nismo sovražniki Kro-

pe, mi jo hočemo obnoviti, dobivamo pa kritike, kot da je v
Kropi vse narobe. To ni v
redu."
Velik gorenjski in radovljiški
problem še vedno ostaja ravnanje z odpadki. Kako ga boste rešili? Je lokacija Diro še
vedno v kakšni kombinaciji?
"Naša lokacija ni več v nobeni
kombinaciji. Za lokacijo Exoterma težko kaj rečem, upam
in želim, da uspe. Prepričan
sem, da je bila osnovna napaka narejena, ko je Kranj odstopil od Tenetiš. Če bi tam uredili deponiranje sedemsto metrov od predvidene sortirnice v
smeri proti notranjosti Udinboršta, bi že lahko imeli vloženo za gradbeno dovoljenje. V
Radovljici zdaj nimamo druge
izbire, kot da se držimo jeseniške deponije. Za lokacijo Diro
pa v novem prostorskem redu
predlagamo, da bi bile na njej
možne tudi druge dejavnosti
in ne samo deponiranje odpadkov."
Kaj bi izpostavili kot letošnje najpomembnejše dosežke v občini?
"Ob že omenjeni obnovi v
Kropi smo odprli nov športni
park v Radovljici, sodelovali pri
obnovi mostu čez Savo na Lancovem, nadaljevali z obnovo Ceste svobode v Radovljici ter začeli z gradnjo ceste Za Verigo v
Lescah. Država je začela graditi
povezovalno cesto med lipniško
cesto in sedanjo "magistralko",
pri kateri finančno sodeluje tudi
občina. Do občinskega praznika
bomo uredili parkirišče pri trgovsko poslovnem centru v Lescah z 22 parkirnimi mesti in
prenovili gostinski lokal v Linhartovi dvorani, s čimer dopolnjujemo obnovo občinske upravne stavbe z okolico. Avgusta
bomo na bodočem Vurnikovem trgu v Radovljici začeli urejati infrastrukturo in obvozno
cesto. Na podlagi javno zasebnega partnerstva poteka obnova
Dermskega gradu in gradnja
novega objekta ..."

Veliko dela vas čaka še do konca leta, kaj predvsem?
"Občina mora sprejeti proračun za leti 2009 in 2010 ter
strategijo prostorskega razvoja
in prostorski red občine. Jeseni
začenjamo z gradnjo komunalne opreme v poslovni coni
nad čistilno napravo in, upamo, tudi za stanovanjsko pozidavo v Dolini v Lescah. Prav
tako jeseni bo zaključena četrta faza obnove radovljiške
Graščine, ki zajema novo streho, pokritje vzhodnega atrija,
izgradnjo dvigala ter ureditev
fasade z izjemo čelnega dela,
ki bo obnovljen prihodnje leto.
Načrtujemo sklenitev javno
zasebnih partnerstev za gradnjo poslovnega objekta ob
športnem parku in poslovno
stanovanjske stavbe z garažami na območju bivšega Merkurja pred Linhartovim trgom
v Radovljici. Še letos bomo začeli graditi šolsko igrišče v Lipnici in vrtec na Posavcu ter obnavljati zdravstveno ambulanto v Kropi, končali pa bomo
tudi kanalizacijo Nova vas Zapuže - Zgoša."
Državni zbor naj bi še v tem
mandatu odločal o razdelitvi
Slovenije na pokrajine. Kakšno je vaše mnenje?
"Preseneča me, da se vlada
pri nekaterih pokrajinah
sklicuje na referendum, pri
drugih pa se ne. Vlada tako
predlaga razdelitev osrednjeslovenske pokrajine, pri
tem pa naj bi njen južni del
imel le 75 tisoč prebivalcev,
torej manj, kot bi jih imela
pokrajina Zgornja Gorenjska. Upam, da bodo zgornjegorenjske občine reagirale na takšno nekonsistentnost vlade. Pozivam poslance, da projekta, ki tudi ne
upošteva nekaterih preverjenih boljših rešitev (primer
dežele Koroške), ne podpre.
V Sloveniji bi lahko imeli le
šest ali sedem pokrajin, znotraj teh pa razvojna območja, od katerih bi bilo eno lahko tudi Zgornja Gorenjska."

Radovljica - Radovljiški občinski svet je na julijski seji
potrdil prejemnike letošnjih
občinskih priznanj. Najvišje
občinsko priznanje, veliko
plaketo Občine Radovljica,
bo za življenjsko delo na področju družbenih dejavnosti
v občini ter pomemben prispevek pri razvoju plavalnega in balinarskega športa
prejel Jože Rebec. Prejemnika plaket občine sta Prostovoljno gasilsko društvo Mošnje ob 110-letnici delovanja
in Rezka Šubic Pleničar za
dolgoletno delo z mladimi v
okviru projekta Sončkove
počitnice.
Plakete Antona Tomaža Linharta bodo prejeli: Janez
Kosmač ob 70-letnici za več
kot 50-letno delovanje v Pihalnem orkestru Lesce, Verena Štekar Vidic za uveljavitev in vodenje Muzejev radovljiške občine, gostovanja
potujoče razstave panjskih
končnic ter prispevek k obeležitvi 250-letnice rojstva A.
T. Linharta ter Vilko Ovse-

Jože Rebec I Foto: Tina Dokl
nik ob 80-letnici za soustvarjanje Avsenikove glasbe.
Priznanja jim bodo izročili
ob obeh občinskih praznikih, 5. avgusta in 11. decembra, občinski svet pa je na
julijski seji sprejel tudi dopolnitve odloka o priznanjih
Občine Radovljica, ki določajo postopek v primeru, da
prejemnik občinskega priznanja tega ne želi prevzeti.

Program praznovanja
občinskega praznika
PETEK, 1. AVGUSTA
Ob 11. uri

Odprtje parkirišča pri trgovsko poslovnem
centru v Lescah
(Občina Radovljica)
Ob 16. uri

Odprtje obnovljenega gostinskega lokala v Linhartovi
dvorani Radovljica
(Linhartova dvorana Radovljica)
SOBOTA, 2. AVGUSTA
Ob 11. uri

Spominsko srečanje s kulturnim programom ob
67-letnici ustanovitve Cankarjevega bataljona
Vodiška planina, Partizanski dom
(Območno združenje borcev NOV)
NEDELJA, 3. AVGUSTA
Od 10. do 20. ure

Uvodne prireditve in slovesnosti 26. Festivala
Radovljica 2008 - srečanje mest na Venerini poti
s srednjeveško tržnico
(Linhartov trg v Radovljici)
Ob 15.30

Odprtje turističnih sob v Gostilni Lectar
(sofinanciranje evropskega sklada)
Ob 17. uri

Slavnostni dvig zastave 26. Festivala Radovljica 2008
(Občina Radovljica, TD Radovljica in Društvo ljubiteljev
stare glasbe Radovljica)
PONEDELJEK, 4. AVGUSTA
Ob 12. uri

Začetek gradnje šolskega igrišča v Lipnici
(Občina Radovljica)
Ob 20. uri

Osrednja proslava občinskega praznika s
podelitvijo priznanj
Letno kopališče Radovljica, (Občina Radovljica, Linhartova
dvorana Radovljica in JSKD, OI Radovljica)
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Občinske novice
Na obisku v Ivančicah
Nana Jauk
Radovljica - Predstavniki radovljiške občine so se 15. julija vrnili z dvodnevnega obiska v čeških Ivančicah, kamor je župana Janka S. Stuška s soprogo povabil tamkajšnji župan dr. Vojtech
Adam. V radovljiški delegaciji sta bila še direktor občinske uprave mag. Boris Marčetič in vodja oddelka za
splošne zadeve Nana Jauk.
Občini Radovljica in Ivančice, kjer je bil rojen Linhartov oče, sta začeli sodelovati
pred petimi leti. Ob tokratnem obisku je župan dr.

Adam radovljiškemu županu kot pobudniku uspešnega sodelovanja izročil občinsko priznanje. Dogovorila
sta se še, da bosta občini sodelovanje nadgradili s podpisom listine o partnerstvu
na kulturnem in gospodarskem področju, kar bo župan Stušek tudi predlagal
občinskemu svetu. V Ivančicah so organizirali tudi sestanek s tamkajšnjimi gospodarstveniki in predstavniki turističnih agencij, da
bi spodbudili izlete čeških
turistov v radovljiško občino
in na širše zgornjegorenjsko
območje.

Župana sta s pomočjo lokalnega kovača skupaj ustvarila
izdelek, ki z začetnicama R in I simbolizira sodelovanje
obeh občin.

Prejeli smo
Spoštovane
občanke in občani!
Po dolgotrajnem dogovarjanju
so odgovorni na občini uspeli
razrešiti zaplet z zemljiščem,
ki je preprečeval postopek premika in modernizacije vzletno
pristajalne steze na letališču v
Lescah. Ta uspeh pomeni
možnost, da bomo ob normalnem razpletu v sledeči sezoni
že lahko uresničili nekaj koristnih pobud s strani civilne
iniciative v smislu zmanjšanja hrupa.
Podpisi podpore (do sedaj se
jih je nabralo že slabih 3000)
delovanju Aerokluba ne pomeni, da bomo odnehali pri naporih za izdelavo sistema, ki
bo dolgoročno uporabnike letališča stimuliral k uporabi
čim tišjih letal in čim manj
motečih režimov letenja.
Upam, da je to tudi cilj civilne
iniciative. Pri izjavah in predlogih, ki jih zagovarjajo nekateri ekstremni predstavniki, so
mi njihovi cilji včasih hudo
nejasni.
Poglejmo si primer zahteve po
600 metrov dolgi stezi. Če
vzamete v roke priročnik za
uporabo zastarelega počasnega športnega letala, boste ugotovili, da je za vzlet in pristanek zahtevana vsaj 600 metrov dolga steza na nadmorski
višini 0 in v normalnih pogojih. Z nadmorsko višino potrebna dolžina steze narašča.

Narašča tudi s slabšanjem vremenskih pogojev (dež, veter v
hrbet,...). Zelo hitro pridemo
do zaključka, da tako letalo v
Lescah v slabih razmerah za
varno operacijo potrebuje tisoč
ali celo več metrov steze. Za
modernejša športna letala, ki
stremijo k manjši porabi goriva (boljša aerodinamika in
posledično manjše ter lažje
podvozje), je problem le še večji. Ta letala so hitrejša in za
varno letenje bi na kratki stezi
potrebovala močne motorje za
vzlet in sisteme za dodatno
zaviranje pri pristanku. Tak
princip ima na primer Pilatus
Porter, ki je ob uporabi teh sistemov mnogo glasnejši kot pri
običajni uporabi. Mislim, da
si nihče ne želi množične uporabe takih rešitev na našem letališču.
Dejstvo je, da živimo v demokraciji in da ima vsak človek
pravico do zagovarjanja svojih
stališč do najvišjih instanc. Je
pa zelo neprijetno, če nekdo, ki
niti nima stalnega prebivališča v naši občini, poskuša "z
vsemi pravnimi sredstvi" uveljaviti svoje zahteve, ki so v
škodo nam vsem. Upam, da
bo zmagal zdrav razum in da
bomo naslednjo pomlad pričakali z novo stezo, kvalitetnim
letališkim priročnikom in
opaznim izboljšanjem stanja
za tiste, ki jih zvok letal moti.
Pavel Škofic,
direktor JGZ ALC

Načrti so prestrogi
Krajani menijo, da so prostorski načrti za staro vaško jedro prestrogi in nasprotujejo gradnji parkirišč
na mestu sedanjega igrišča.
Marjana Ahačič
Kamna Gorica - Potem ko je
občinski svet potrdil osnutka občinskih podrobnih
prostorskih načrt za staro jedro Kamne Gorice in za
tako imenovano območje
Sz11 na robu vasi, so svoje
poglede na razvoj kraja v živahni javni razpravi izrazili
tudi domačini. Prvi načrt
namreč usmerja in opredeljuje obnovo in revitalizacijo
starega jedra Kamne Gorice
z okolico, drugi pa gradnjo
petindvajsetih enostanovanjskih hiš na 1,8 hektarja
površine na zahodnem delu
Kamne Gorice.
Kot je povedala Staša Čelik
Janša, vodja oddelka za okolje in prostor na Občini Radovljica, je bilo v javni razpravi o prostorskem načrtu
za staro mestno jedro Kamne Gorice največ pripomb
na predlagani lokaciji parkirišč znotraj in na robu vasi
ter na prometno ureditev.
"Krajani so odločno proti
temu, da se za potrebe parkirišča spremeni namembnost sedanjega igrišča, menili so tudi, da je ožje vaško
jedro preširoko opredeljeno
ter predlagali, da v komplek-

Občinski svet je že sprejel osnutek prostorskega načrta za staro jedro Kamne Gorice.
su nekdanjega Doma Matevža Langusa ostane in se obnovi le osnovni objekt, ostali
pa se porušijo in na ta način
omogočijo gradnjo novih, "
je še povedala Čelik Janševa.
Prav tako so v razpravi opozorili na (pre)stroga določila
o vrsti materialov za okna in
izrazili nestrinjanje s prepovedjo gradnje frčad, izpostavljena je bila tudi potreba po
ureditvi križišč z državno ce-

sto in podobno. Predstavnica
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Kranj arhitektka
Saša Lavrinc je posredovala
mnenje zavoda in med drugim tudi informacijo, da bi
bilo možno pridobiti za projekte na tem območju tudi
državna in evropska sredstva
za kulturno dediščino, če bi
bilo jedro Kamne Gorice razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena.

"Pripombe in predloge na
javno razgrnjen dokument
bomo v času javne razgrnitve zbirali še do 29. julija, po
tem datumu pa jih bomo
posredovali pripravljavcu,
da oblikuje stališča. Pričakujemo, da bo dokument sprejet še letos in bo podlaga za
izdajo gradbenih dovoljenj,
tako za prenove kot tudi za
nekaj novih objektov," je povedala Čelik Janševa.

Ocenjevanje krajev in kampov
Tekmovanje slovenskih krajev in kampov v akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna.
Mojca Vnučec
Špacapan
Radovljica - Turistična zveza
Slovenije je tudi letos pod
pokroviteljstvom ministrstev
za gospodarstvo ter za okolje
in prostor organizirala tekmovanje slovenskih krajev
na področju turizma, urejanja in varstva okolja pod sloganom Moja dežela - lepa in
gostoljubna. Tekmovanje je
razdeljeno na tri nivoje - občinsko, območno in državno.
Skladno z razpisanimi pogoji in kategorijami, ki jih je določila Turistična zveza Slovenije, so se na območno tekmovanje brez predhodnega
občinskega ocenjevanja letos
uvrstili naslednji kraji: v kategoriji srednja mesta Radovljica, med turističnimi kraji
Lesce, v kategoriji izletniški

Radovljica je lani na
tem tekmovanju na
državni ravni zasedla
drugo mesto med
srednjimi mesti, kamp
Šobec pa prvo mesto
med večjimi kampi.

Lancovo - utrinek z junijskega ocenjevanja
kraji Begunje, Brezje in Kropa, med večjimi kampi Šobec in v skupini srednjih
kampov kamp kopališče Radovljica. Občinska ocenjevalna komisija je junija ocenjevala kraje, ki spadajo v kategorijo drugi kraji. Prva tri
mesta so zasedli Lancovo,
Kamna Gorica in Mošnje, ti
kraji so se tudi uvrstili na območno tekmovanje.
Komisije na vseh treh nivojih
ocenjujejo predvsem to, kako
prebivalci in krajevni dejav-

niki skrbijo za celostno podobo kraja, za zgodovinsko,
kulturno, naravno in stavbno
dediščino, za snažnost kraja
in za osrednje krajevne ambiente, kako skrbijo za varstvo okolja, za zaščito in urejanje voda, za racionalno porabo energetskih virov in
organizacijo prometa, kako
skrbijo za urejenost komunalne infrastrukture, za zbiranje in deponiranje odpadkov, kako je kraj hortikulturno urejen ...

Kraje, ki so se uvrstili na območno tekmovanje, bo predvidoma ob koncu julija in v
začetku avgusta ocenjevala
območna komisija, katere koordinator je Gorenjska turistična zveza. Vabimo vse krajane, da s skupnimi močmi
prispevajo k ureditvi svojega
kraja, uredijo svoje hiše in poskrbijo, da bo njihov kraj še
lepši in gostoljubnejši. Za informacije se lahko obrnejo na
lokalna turistična društva ali
Občino Radovljica.
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Pogovor

Premalo denarja za
vse občinske projekte

Predstavili
dosedanje delo
Upravljanje s prostorom je ključnega pomena za
razvoj demokracije, so prepričani v Listi modrega
sožitja e-Kolo.
Marjana Ahačič

Anita Vidic, članica občinskega sveta (SDS).
Ne smemo pozabiti na ohranitev dobre pitne vode, izgradnjo čistilne naprave in
neškodljivo uničevanje smeti
na pravi lokaciji. Prav slednje
je problem, ki ga bo občina
morala čim prej rešiti."

Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite (starost, kraj bivanja,
stan, število otrok, izobrazba, zaposlitev, ...)?
"Z možem in hčerko živim v
hiši v Lescah. Po izobrazbi
sem diplomirana ekonomistka, sedaj pa študiram na podiplomskem študiju. Moja
služba je na Zavarovalnici
Triglav Ljubljana v financah."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"V občini je veliko zastavljenih projektov, kar je po eni
strani dobro, po drugi pa ne.
Prevelika razpršenost projektov pripelje do necelovitosti kot tudi nekakovostne
izvedbe. Zgovoren primer je
TC Lesce Center, ki je bil
zgrajen pred leti, vendar
tam ni urejenega parkirišča.
Ker delujem tudi v odboru
za finance, bi opozorila na
neracionalno rabo denarja.
Čeprav je občina pridobila
precejšen delež evropskih
sredstev, to še zdaleč ne zadošča za vse projekte. Premalo imamo prihodkovne
strani proračuna. Vsak dober gospodar poleg racionalne rabe sredstev zagotovi
tudi primerne prihodke."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?

V občini vodite lokalno akcijsko skupino (LAS) za preventivno odvisnost. Je odvisnost, zlasti mladih od različnih drog, velik problem?
"V Evropi in drugod se problem odvisnosti zelo hitro
povečuje. Veliko odvisnikov
se vključi v program zdravljenja. Pojavlja se problem,
da so odvisniki ozdravljeni
le za krajše obdobje. Opažamo veliko povratnikov. V
LAS-u ugotavljamo, da je pri
zdravljenju potrebno sodelovanje cele družine, ki bo
odvisnika v celoti podpirala,
predvsem pa spremenila način življenja. Včasih je potrebno spremeniti vrstni red
vrednot za celo družino,
zato bomo v prihodnosti posvetili veliko časa staršem
odvisnikov."

Anita Vidic I Foto: Anka Bulovec
"Trenutno največji občinski
problem je letališče v Lescah. Vse kaže, da se bo počasi začelo reševati. Po dolgotrajnem zapletanju je občina
uspela pridobiti zemljišča,
tako da bo sedaj lahko nadaljevala s postopki. Kmalu bo
končana tudi avtocesta.
Tako avtocesta kot tudi letališče v Lescah pa sta strate-

škega pomena za razvoj turizma in ostalega gospodarstva v občini."
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"V občini je treba izboljšati
kakovost življenja, kar je naloga nas svetnikov. Kljub razvoju infrastrukture moramo
skrbeti za ohranitev okolja.

Kako preživljate prosti čas?
"V prostem času, ki mi še
ostane poleg službe, podiplomskega študija in politike, poskušam narediti kaj
zase in za družino. Rada igram odbojko na mivki in
squash, delujem v društvu
Vrtačarji, se družim s sošolkami ob igranju taroka, ..."

Lesce - Lista modrega sožitja e-Kolo deluje dve leti, v
začetku junija pa je na novinarski konferenci v Lescah
prestavila svoje delo. Njeni
predstavniki, Marina T. Ravnik, Janez Urbanc in Andrej
Avsenek, so bili kritični do
dela države in občine ter
znova opozorili na svoje nestrinjanje z aktualnimi dogajanji na področju posegov
v prostor v občini. Marina T.
Ravnik je bila posebej kritična do delovanja svetov krajevnih skupnosti. "Delo krajevnih skupnosti je za krajane skoraj nevidno, nič ni bilo
narejenega za večjo vključenost krajanov za odločanje o
skupnem javnem dobrem.
Pri tem pa je premalo v smeri večje demokratizacije naredila tudi država," je bila še
kritična Ravnikova.
Svetnik Janez Urbanc je
predstavil svoje dosedanje
aktivno delo v občinskem
svetu. Opozoril je, da je prav
upravljanje s prostorom
eden temeljnih preizkusnih

kamnov za razvoj demokracije v občini. Po njegovem
prepričanju bi občina morala več ukvarjati z razvojnimi
programi ter odločneje in
učinkoviteje zajemati sredstva iz evropskih skladov.
Lista je še posebej ponosna
na svojo aktivno spletno
stran, na kateri med drugim
redno objavljajo ankete o aktualnih dogajanjih v občini.
Doslej so jih pripravili devet,
rezultati in število obiskov
pa so eden od jasnih kazalcev javnega mnenja v občini, je prepričan član liste
Andrej Avsenek. Lista se je
seveda opredelila tudi do aktualnih dogajanj v zvezi s
športnim letališčem v Lescah. "Absolutno se zavzemamo za ureditev razmer,
to je opredelitev koridorjev
letenja, terminov letenja in
zamenjavo starih hrupnih
letal. Ne bomo pa pristali na
popolno asfaltiranje podaljšane vzletno pristajalne
steze, ker je to z ekološkega
vidika popolnoma zgrešena
poteza," je še poudaril Avsenek.

Radovljica

Pohod SDS ob dnevu državnosti

Nad petsto pohodnikov na Triglavu
Zaključne slovesnosti na Pokljuki se je udeležilo blizu 4000 ljudi.
Udeleženci pohoda na Fuksovi brvi čez Savo I Foto: Peter Pogačnik

Jože Košnjek
Pokljuka - Letošnjega tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav se je udeležilo blizu 600 pohodnikov, od
katerih se jih je okrog 530
povzpelo na vrh. Tokrat zaradi poškodovane poti niso šli z
Rudnega polja, ampak iz
Krme. Pohode, ki jih že nekaj let vodi Janez Kunstelj iz
Gorij, organizirajo v spomin
na partizanske patrulje, ki so
se že leta povzpele na Triglav. Pohod je bil zaključen
12. julija s svečanostjo v središču za biatlon na Rudnem
polju na Pokljuki, ki se jo je
udeležilo okrog 4000 ljudi,
med katerimi so bili tudi nekdanji predsednik republike
Milan Kučan, evropska poslanka Mojca Drčar Murko,
poslanka državnega zbora
Darja Lavtižar Bebler in župani občin Bohinj, Bled in
Radovljica Franc Kramar,

Občinski odbor SDS Radovljica je tudi letos ob praznovanju
dneva državnosti, 25. junija, organiziral tradicionalni pohod,
ki pa je bil tokrat nekoliko krajši kot prejšnja leta.
Udeleženci, kljub zelo vročemu dnevu jih je bilo blizu 40, so
se zbrali pri osnovni šoli A. T. Linharta in od tam krenili proti radovljiški lipi. Mag. Anton Pogačnik je v pozdravnem nagovoru poudaril, da smo Slovenci lahko srečni, da imamo
svojo državo in da bi bilo dobro, če bi delovali bolj povezano ter se veselili pozitivnih sprememb, ki smo jih v zelo kratkem času dosegli. Pot je nato udeležence vodila preko Linhartovega trga čez Lancovo, Zgornjo Lipnico ter naprej ob
robu gozda, po gozdu in preko Fuksove brvi čez Savo na
piknik prostor, kjer je bila malica - okusen bograč s pijačo.
Nekateri udeleženci letošnjega pohoda so se potem pridružili zbranim na odprtju športnega parka v Radovljici, ki je zagotovo pridobitev ne samo za mesto Radovljica, ampak za
vso občino. P. P.
Radovljica
Gostje na slovesnosti na Rudnem polju na Pokljuki
Franc Fajfar in Janko S. Stušek. Slavnostni govornik je
bil predsednik Zveze veteranov vojn za Slovenijo Janez
Pajer iz Sežane. Vse, ki so

prišli na Pokljuko, je imenoval za domoljube, tistim, ki
pa omalovažujejo bojevnike
za samostojno Slovenijo, od
generala Maistra naprej, pa

Borci vabijo na spominsko slovesnost
je izrekel ostro kritiko. Veteranom vojn za Slovenijo, posebno zadnje, se dela krivica.
Nekateri so celo socialno
ogroženi.

Združenje borcev za vrednote NOB območja Radovljica
vabi v soboto, 2. avgusta, ob 11. uri k Partizanskem domu na
Vodiški planini na spominsko slovesnost ob 67-letnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in praznovanje občinskega
praznika. C. Z.
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Mnenja
Mnenja
V rubriki Mnenja bomo
objavljali pisma, ki ne bodo
daljša od 2.500 znakov (s
presledki).
Uredništvo

Imuniteta
občinskega svetnika
V zadnjem mesecu so se v Deželnih novicah in v občinskem
svetu razplamenele pisne in
govorniške strasti, povezane z
zasebno tožbo, ki sta jo proti
svetniku SDS Marjanu Vidicu na sodišče vložila podžupan Jože Rebec in Plavalni
klub Žito Gorenjka Radovljica zaradi kaznivega dejanja
obrekovanja in posledično
plačila odškodnine za prestane duševne bolečine v znesku
20 tisoč evrov. Zaradi ohladitve političnih čutil je potrebno
najprej pogledati, kaj o imuniteti občinskih svetnikov določa pravo. 16. člen Poslovnika občinskega sveta določa:
"Član občinskega sveta ne
more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali
glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima
imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana občinskega sveta, odškodninsko
in kazensko odgovoren." Kratek in dokaj nerazumljiv opis,
ki bi terjal dolge obrazložitve
in primerjave z imuniteto poslancev državnega zbora, ki jo
določa Ustava v 83. členu:
"Poslanec državnega zbora ni
kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na
sejah državnega zbora ali njegovih teles." Omenjena citata
opisujeta predvsem t.i. poklicno imuniteto svetnika oz. poslanca. Pri poslancu je pravo
relativno jasno: ni kazensko
odgovoren za mnenje ali glas,
je pa odgovoren po načelih civilnega prava, kar pomeni, da
je lahko tudi odškodninsko
odgovoren za škodo, ki jo je
povzročil s svojim mnenjem,
govorom ali izjavo. Pri svetnikih Poslovnik tudi omenja kazensko in civilno odgovornost
in določa, da ne more biti klican na odgovornost zaradi
mnenja, izjave ali glasu. Dejstvo je, da svetniki ne morejo
imeti večje imunitete kot poslanci. Glede civilno pravne
odgovornosti svetnika ali poslanca pa posebej opozarjam,
da ne smeta biti civilno pravno (torej na podlagi zasebne
tožbe) obsojena zaradi izražanja mnenja v smislu običajnega doktrinarnega pomena
te besede. Odgovorna pa sta
za t.i. pretirano mnenje brez
dejanske podlage, ki je "podprto" z žalitvami, obrekovanjem, žaljivo obdolžitvijo, pozivanjem k protipravnosti, nestrpnosti ali nasilju, ipd. In v
primeru Rebec versus Vidic bo
naloga sodišča prav to - ugotoviti, ali je svetnik Vidic s "pretiranim mnenjem" kršil pravna pravila in s tem škodoval

časti in dobremu imenu Jožeta Rebca in PK Radovljica.
Odločitev ne bo lahka. Tudi
zato, ker do obrekovanja ni
prišlo na seji občinskega sveta,
temveč s polemiko v Deželnih
novicah. Glede na Poslovnik
občinskega sveta bo sodišče
moralo tolmačiti, kaj vse se
šteje v določilo 16. člena "ki ga
je dal v okviru svoje funkcije".
Ali okvir delovanja funkcije
občinskega svetnika pomeni
zgolj delovanje na sejah občinskega sveta in njegovih odborov ali je to tudi pisna polemika o različnih področjih
dela občinskega sveta in občine ter njenega (pod)župana?
Državljani, pravne osebe in ne
nazadnje svetniki imajo torej
pravico z zasebnimi tožbami
tožiti občinskega svetnika (ali
poslanca) pred sodiščem za
škodo, ki jim jo je povzročil v
okviru svojega dela z (žaljivimi) obrekljivimi izjavami, postavlja pa se vprašanje smotrnosti in politične modrosti v
vsakem konkretnem primeru.
Menim, da so tožbe med svetniki skrajno sredstvo in to v
primerih, ko je politična in
pravna argumentacija popolnoma odpovedala.
Jakob Demšar, univ. dipl.
pravnik, samostojni
občinski svetnik Socialnih
demokratov

dolžino skrajša ali podaljša.
1150 metrov pa je rezerva, ki
omogoča varno uporabo letališča.
Niti dolžina niti trava pa nista oviri za največja vojaška
transportna letala, ki že danes
lahko pristanejo z vso opremo.
Smer nove steze je vzporedna s
cesto, za razliko od obstoječe,
ki je obrnjena nekoliko stran.
Nova trasa poteka mimo vseh
vasi in bo že zaradi tega manj
hrupa nad prizadetimi naselji. Vsi, ki so proti hrupu, bi
morali podpreti novo smer, saj
bo odpeljala promet iznad
glav ljudi v Vrbnjah in drugih
vaseh. Projekt za zasuk steze
je tak, da bomo dobili status
letališča tudi po novi zakonodaji, kjer je uporaba določena
s pravilnikom, ki omogoča
nadzor vseh dejavnosti.
Poudarim naj, da se steza
premika ZARADI avtoceste
in to ne bo strošek letališča občine. Težko se razume nekatere (društvo proti hrupu,
E-kolo), ki namerno ovirajo
izgradnjo, saj take priložnosti
ne bo več v stotih letih, da
o škodi zaradi inflacije ne
govorim. Steza je umeščena
na edino možno lokacijo,
ostale stvari pa se ne morejo
delati brez prostorske ureditve
območja letališča.
Andrej Zupan,
Vrbnje 20

Letališče Lesce steza

Saj ni res ... pa je!

Zadnje čase je asfaltiranje letališke steze zelo popularna
tema v naši občini. Probleme
bom poskusil predstaviti na
enostaven, vsem razumljiv način. Pomen letališča skoraj ni
sporen, saj je letalstvo poneslo
ime naših krajev po svetu v
glavnem preko športa. Danes
stopa v ospredje turizem in
drugo gospodarstvo. Tak objekt pa bi bil koristen tudi v
primeru naravne nesreče (potresa).
Asfalt ali travnata steza je podobno kot asfaltna ali makadamsko cesta. Travnato stezo
je težko pravilno vzdrževati
ali pa pride do velikih poškodb, ki potem spet zahtevajo velike stroške za obnovitev.
Trava niti ekološko ni neoporečna, saj bi morali uporabljati pesticide in sredstva proti
krtom. Asfalt omogoča obstoječim letalom do tretjine krajšo razdaljo za vzlet in bodo
zato nad naselji toliko višje in
s tem tudi tišje. Pristajala
bodo lahko novejša letala, ki
so mnogo tišja. Za vleko jadralcev se bo lahko uporabljalo manjša in tišja letala. Dolžina steze bo enaka sedanji in
je maksimalna možna 1150
metrov (Brnik: 3300 metrov),
kot jo naša dolina dopušča.
Tu bodo lahko pristajala
manjša letala, ki jih imajo
ljudje, ki se ne bodo vozili z
Airbusi za 600 in več ljudi
(primerjava: vlak - osebni
avto). Taka letala rabijo za
vzlet do 800 metrov steze ob
idealnih pogojih. Veter jim to

Ne vem, morda si bom nakopal novo tožbo, a v naši občini
očitno velja, da psi lajajo, a
karavana gre dalje. Podžupan, hkrati predsednik plavalnega kluba g. Rebec, je zaradi
domnevnega obrekovanja vložil zasebno tožbo podpisanemu. Želel sem zaščititi javni
interes in razčistiti način pridobivanja sredstev za toplotno
črpalko na bazenu "na tak ali
drugačen način" - tako sem
napisal in to je postalo jabolko
spora. Zdaj pa se sprašujem,
ali ta isti ne poskuša najti nov
način, kako spraviti denar iz
proračuna v plavalni klub oz.
na bazen.
V zapisniku 4. seje Komisije
za razvoj, 21. maja 2008, je
zapisan njegov predlog, da se v
načrt razvojnih programov
uvrsti projekt vzdrževanja objektov komunalne infrastrukture in to 50 tisoč evrov na leto
za bazen v Radovljici, v gradivu za OS 15. seje pa je pripravljavec pod št. 91 navedel
znesek 90 tisoč evrov na leto.
In ti objekti so - ne boste verjeli - kopališče! 50-metrski olimpijski bazen je kar naenkrat
javni komunalni objekt in to
navkljub temu, da je bil 24.
marca 1999 sprejet Odlok o
razglasitvi športnih objektov
občinskega pomena, kjer je letno kopališče Radovljica navedeno kot športni objekt. Mar
ta odlok ne velja več? Torej
lahko domnevam, da je kopališče moč poljubno prekvalificirati v objekt komunalne infrastrukture, za potrebe le-te

pa je seveda treba najti sredstva v proračunu?
Na 5. seji Komisije za razvoj
18. junija 2008 sem zastavil
zgoraj navedena vprašanja. V
odgovor sem dobil grobo tišino
vseh prisotnih s predsedujočim g. Jegličem vred. Nihče mi
ni znal ali hotel(?) odgovoriti. Ker sem menil, da tako sestankovanje ni nič drugega
kot zapravljanje časa, sem
sejo zapustil. A glej zlomka!
Po mojem odhodu se je vsem
očitno vrnil dar govora! V zapisniku seje je tako naveden
odgovor ga. Odar, da "posebnega odloka o komunalni infrastrukturi ni". Sprašujem
torej, ali je potem komunalna
infrastruktura danes eno, jutri pa nekaj povsem drugega?
Nadalje je v zapisniku navedeno, naj bi odlok o športnih
objektih ne izključeval, da ti
objekti odigrajo tudi druge
vloge. Če je pa tako, zakaj
pa odlok o športnih objektih
sploh imamo? A to še ni vse.
V zapisniku sledi še izjava direktorja občinske uprave, ki je
povedal, da "... so komunalna
infrastruktura vsi objekti, ki
so v občinski lasti. Termin izhaja iz besede komuna." Je
k temu treba še kaj dodati?
Komunalna infrastruktura so
torej vse ceste, igrišča, stavbe
vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenega doma ... raztegljiv
pojem, ni kaj! Po potrebi pač!
Ko si nekdo zaželi "priboljšek" iz proračuna, ga je seveda treba upravičiti. Pa čeprav
z osnovnošolsko razlago, da
komuna pomeni občino. S
tem se pokrije vse. Župan, vas
ni nič sram, ko vaši uslužbenci kvasijo take neumnosti? A
kot že rečeno, psi lajajo, karavana gre naprej in naj mi bo
dovoljeno vsaj domnevati, da
se bo ustavila pri plavalnem
klubu. Predsednik plavalnega
kluba pa bo ob občinskem
prazniku prejel veliko plaketo
občine.
Naša občina je naravnost
pravljična. Saj veste, v pravljicah je vse mogoče. Na tak
ali drugačen način. Kaj naj
človek še reče kot: "Saj ni res ...
pa je!"
Marjan Vidic,
svetnik SDS

vasi Nova vas, Zapuže in
Zgoša. To je bilo 24 preletov
na uro, več kot 150 preletov na
dan in to neprekinjeno 14 dni.
Ropot je bil nevzdržen. Mali
otroci ob takih invazijah poletov nimajo mirnega dnevnega
počitka. Ali ni to močno poseganje v človekove pravice? Vse
to pa se na našem področju
dogaja od marca pa do oktobra, dokler traja sezona, ki se
bo z asfaltiranjem letališča še
podaljšala.
Društvo ni proti zaprtju letališča, kot se ga rado v medijih
predstavlja, je pa za red in
zmanjšanje hrupa. Hrup zaradi preletov najbolj občutijo
predeli vzhodne Radovljice in
kraji severno od avtoceste. Želimo, da bi bili tudi prebivalci
občine, ki niso tako prizadeti
od hrupa letališča, solidarni z
nami. Nikomur ne sme biti
vseeno, kako onesnažena je
naša Dežela s hrupom. Hrup
je povsod, če pa ga imaš še ves
čas nad glavo, je velikokrat
nevzdržno. Na žalost nas je
četrtina prebivalcev upokojencev in verjemite - celodnevni
hrup nad glavami je prava
mora. Škoda, da ne živi na
našem področju tudi kakšen
vpliven občinski mož, ki bi ta
ropot občutil tudi sam. Tako
pa živimo tukaj le grupa
"gradžana", kot nas je imenoval g. Stušek v svojem intervjuju na TV Gorenjska. Žalostno, čeprav je podpisnikov proti
hrupu in širitvi letališča preko
tisoč, in to teh, ki nas letala
preletavajo.
Pa naj omenim še meritve
hrupa v lanskem avgustu.
Vaščani smo želeli meritev
hrupa vleke jadralnih letal
tudi preko naših vasi. Merilno
mesto je bilo v Novi vasi, vlečno letalo pa je bilo močno oddaljeno od merilnega instrumenta. Meritve kljub našim
opozorilom niso bile opravljene verodostojno. Žalostno je,
da ima JZ ALC Lesce, ki je v
lasti občine, za dosego svojih
ciljev ponižujoč odnos do prebivalstva in ga goljufa. Kako
naj verjamemo članom ALC
tudi sedaj ob njihovih zagotovitvah, da bo s širitvijo letališča hrup manjši?
Škoda, da je naši lepi Deželi s
hrupom odvzeta vsa lepota.
Mojca Kokalj,
Zapuže

Letališče Lesce
Ali je pravično, da breme širitve letališča in s tem posledično
povečanja hrupa nosi le nemočna manjšina?
Vesela sem, da je bilo Društvo
proti širitvi in hrupu Letališča
Lesce ustanovljeno, ker upam,
da je v skupnosti večja moč za
dialog. Težave hrupa z letališčem se vlečejo že dolga leta.
Pripombe prebivalcev glede
tega pa tako niso bile nikoli
upoštevane. V društvo sem se
vključila poleti l. 2006 po
strašni invaziji vleke jadralnih
letal preko naših vasi. Dne 3.
julija se je začela šola jadralnega letenja. Vsakih pet minut je letalo dvakrat nizko
preletelo vedno isto pot čez

Bi pokrajina
razdelila občino?
Trinajsta seja Odbora krajevnih skupnosti je nosila točko:
"Spletne strani krajevnih
skupnosti (KS). Podeljeni so
bili osnutki spletnih strani za
KS, ki naj se do njih opredelijo in izpolnjene vrnejo do 15.
6. 2008 ...".
Če v luči temeljne ustavne pravice (do obveščenosti) pogledamo vabilo na 7. sejo KS Lesce
in zapisnik, ugotovimo, da je
javnost dela nuja. Že vsebina
je vprašljiva, a je zelo nehvaležno ocenjevati delo izvoljenih volonterjev. Vedo, da nji-

hova mnenja na občini ne zaležejo, ker le občina (po zakonu in statutu) odloča. Zato se
zdi vztrajanje na teh reliktih
časa za razvoj demokracije
vprašljivo. Ob razmisleku o
KS-ih se hočeš nočeš spogledujemo z novimi občinami. Poizvedovalni referendum o pokrajinah je mimo, veliko izbire nam ni dal, pred volitvami
je tako ali tako vse spolitizirano. Čeprav smo za več ali
manj pokrajin, nam čas pove,
da v občinah s politiko ne gre
pretiravati, že zato so pokrajine nuja. Pri asfaltiranju ali levega ali desnega pločnika je
politika odveč, a je je v zadnjih
deset letih preveč. V tem času
smo bili priče delitvam naši nenaši in politizaciji vsega,
kar z razvojem občine nima
nič. Zato so tudi KS-i bolj ali
manj (ostali) sami sebi namen. Stanje bi z lahkoto presegli z novim občinskim statutom ter močno komunalo. Za
ohranitev enotne občine pa bi
morali še volilna območja izenačiti z zaokroženimi naselji. Kazanje nesoglasja okoli
statuta (praznika, tretji podžupan) je le odmik od resnih
družbeno razvojnih vprašanj.
Oporekam trditvam, da bi
bilo narobe Radovljico deliti
tako gosto, kot so to storili
Štajerci. Kdor je bil v teh
"razkosanih" krajih, je opazil
rezultate dela ljudi, tja hodijo
turistični delavci z Gorenjskega. Tam župani s pet do deset
sodelavci trdo delajo za razvoj
občine. Četudi ni vse v racionalizacijah, si predstavljajmo: dvainštirideset (42) radovljiških občinarjev delimo s
tri za še dve novi občini. Prvi
ducat bi pozlatil Lesce z Begunjami, drugi Podnart s
Kropo in Kamno Gorico, tretji pa bi prebudil Brezje z Radovljico, Mošnjami in Ljubnim, pa še za skupno računovodstvo in redarje bi prejemali stimulacije države. Večni
radovljiški politiki pa se delajo, kot da resno delajo in potihem "več pričakujejo" od KSov, katerih volonterji pa se ne
morejo načuditi, da tako
malo koristnega "pade" z občine.
Po vztrajnih pobudah Liste
modrega sožitja e-KOLO v občinskem svetu za javno dobro
in za javnost dela je bila uprava prisiljena v uvodni osnutek.
Čas je že za isti jezik, da si ne
mečemo polen in se vsaj pošteno obveščamo. Zaključimo z
začetkom: KS Lesce je na 7.
seji obravnaval predlog občinskega statuta ter ga zavrnil
(res je zanič). A glej čuda:
razpravljali so teden za tem,
ko je - na predlog Župana - občinski svet zadevo umaknil iz
obravnave. Da pa bi kateri KS
dal pobudo za analizo razmer
še preden se župan politikantsko dotika občinske "ustave",
skoraj ni pričakovati. Bi pa
pobuda za razvojno naravnan statut morala priti prav
od njega, a se na pozive nas, z
enim glasom, ne zgane.
Janez Urbanc,
občinski svetnik e-KOLO

4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic:
pod a) 72210000-3301-1
pod b) 72210000-3301-2
pod c) 72210000-3301-3
pod d) 72210000-3301-4
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.

3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša:
pod A - po ceni 133,00 EUR/m2, brez DDV
pod B - po ceni 133,00 EUR/m2, brez DDV
pod C - po ceni 120,00 EUR/m2, brez DDV.
pod D - po ceni 50,00 EUR/m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.

2. Predmet prodaje:
A - prodaja gradbene parcele, namenjene za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/65 (oznaka parcele
št. 8) v izmeri 930 m2, po ceni 133,00 EUR/m2,
B - prodaja gradbene parcele, namenjene za individualno gradnjo
v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/86 (oznaka parcele
št. 60-A) v izmeri 1038 m2, po ceni 133,00 EUR/m2,
C - prodaja stavbne parcele št. 609/3 v izmeri 525 m2 v Novi
vas, po ceni 120,00 EUR/m2,
namenjena gradnji ene stanovanjske hiše,
D - prodaja stavbnega zemljišča, parc št. 843/2 v izmeri 1337
m2 in parc. št. 844/1 v izmeri 1392 m2, ležeči v poslovni
coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji po ceni
50,00 EUR/m2
Gradbene parcele pod A in B se nahajajo v območju, ki se ureja
z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah
(DN UO, št. 55/05) - območje za gradnjo stanovanjskih objektov.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/53723-00, faks 04/5314-684

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

7.

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

Številka: 431-12/2008
Datum: 16. 7. 2008
Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

9. Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije
interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi ga.
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, ga. Manca Tomažin, tel.
04/537-23-45 v delovnih dneh od 28. 7. 2008 do 8. 8. 2008
od 10.00 do 12.00 ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek
kadarkoli ustavi.

8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško
knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07).
Direktor občinske uprave izda sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.

6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o dr
žavljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična
oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
- dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa
za primer vračila kavcije,
- davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno
pooblastilo.

Št.: 0412- 2/2008
Datum: 17. 7. 2008

7. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih in lokacijah bo možno
od 22. 8. 2008 do vključno 19. 9. 2008 do 24.00 ure.

6. Občina Radovljica sprejema vloge organizatorjev in na podlagi
načela enakopravnosti za vsakega določi enako število plakatnih
mest. Razdelitev plakatnih mest določi na podlagi 18. člena
Odloka o oglaševanju v občini Radovljica (DN UO, št. 41/04),
komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave.

Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7.
člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 35. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne
7. 9. 2006 in 15. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne
2. 7. 2008 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja

št. 99, 25. julija 2008

5. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, dne 12. 8. 2008, in sicer:
pod a) ob 9.30 uri
pod b) ob 10.00 uri
pod c) ob 10.30 uri
pod d) ob 11.00 uri
Javna dražba bo za vse parcele potekala v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini
10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 11. 8. 2008 do 11.00 ure. Kavcijo
je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805 sklic:
pod a) 72210000-3301-1
pod b) 72210000-3301-2
pod c) 72210000-3301-3
pod d) 72210000-3301-4
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom
o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno,
neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

5. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do vključno 8. 8.
2008 na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, z oznako ”VOLILNA KAMPANJA - REDNE VOLITVE
POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 2008”.
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Številka: 0071-11/2008
Datum: 2. 7. 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

4. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave.

3. člen
V Odloku se za 17. členom doda nov 17. a člen, ki se glasi: ”V kolikor prejemnik občinskega priznanja le-tega ne želi prevzeti oziroma
ga nagrajenec oziroma njegov zastopnik ne prevzame v roku dveh
let, od dneva, ko naj bi mu bilo priznanje svečano podeljeno, se
sklep o prejemu občinskega priznanja razveljavi, prejemnika pa se
briše iz registra občinskih priznanj.”

2. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka se spremeni in dopolni, tako, da se
glasi: ”S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način
podeljevanja priznanj Občine Radovljica, njihova oblika in način
vodenja evidence podeljenih priznanj ter razveljavitev nepodeljenih
priznanj.”

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o priznanjih Občine
Radovljica (v nadaljnjem besedilu: Odlok, DN UO, št. 3/2000).

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRIZNANJIH OBČINE RADOVLJICA

Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99 in 19/00) ter 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Radovljica (UVG, št. 29/99) je Občinski svet Občine Radovljica na
15. redni seji, dne 2. 7. 2008 sprejel

1.

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih
Občine Radovljica
2. Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica, določitvi števila otrok v oddelkih in
dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
3. Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje planske celote Radovljica in 13. člena
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Kropa
4. Odločba o izvzemu zemljišča iz javne rabe
5. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas
6. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
7. Javna dražba za prodajo nepremičnin

VSEBINA

www.radovljica.si

Št.: 009-9/2008
Datum: 4. 6. 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah,
glasilu občine Radovljica - Uradne objave, uporablja pa se od 1. 9.
2008 dalje. Z dnem veljavnosti tega sklepa se razveljavi 2. in 3. člen
sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica in določitvi števila otrok v oddelkih, DNUO št. 77/07 in
sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica, DN UO št. 98/08.

3. člen
V posamezne oddelke v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica je
v šolskem letu 2008/09 v I. starostnem obdobju lahko vpisanih: heterogeni oddelek 1-3 let največ 10+2 otroka, v homogeni oddelek 1-2 let
ali 2-3 let največ do 12+2 otroka. V oddelke II. starostnega obdobja:
heterogeni oddelek 2-4 leta največ 17+2 otroka, heterogeni oddelek
3-5 let največ 19+2 otroka in v homogeni oddelek do 22+2 otroka.

2. člen
Dodatna znižanja plačil staršev za programe vrtca:
- v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ves mesec, se od
plačila odšteje sorazmerni del prehrane (glede na plačilni razred) in
50 % režijskih stroškov; razliko do polne cene brez stroškov prehrane krije ustanovitelj,
- v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi letovanja, se v času odsotnosti od plačila odšteje sorazmerni del prehrane (glede na plačilni
razred) in 50 % režijskih stroškov, razliko do polne cene programa
brez stroškov hrane krije ustanovitelj,
- v času počitnic starši plačajo rezervacijo v višini 20% plačila, ki jim
je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Rezervacijo
lahko uveljavljajo največ enkrat letno za neprekinjeno odsotnost
najmanj en mesec in največ dva meseca. Razliko do polne cene
programa brez stroškov živil plača vrtcu ustanovitelj,
- za čas, ko je otrok odsoten iz vrtca (strnjena odsotnost nad 3 dni),
se cena zniža za stroške neporabljenih živil. Cena se zniža sorazmerno glede na plačilni razred.

1. člen
Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1.
9. 2008 dalje znaša na mesec:
I. starostno obdobje (1-3 let)
- dnevni program
476,38 EUR
II. starostno obdobje (3-5 let)
- dnevni program
359,87 EUR
- poldnevni program 4-urni
233,91 EUR
- poldnevni program 5-urni
305,89 EUR

SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega
zavoda Radovljica, določitvi števila otrok v oddelkih in dodatnih
znižanjih plačil staršev za programe vrtca

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/96 in
spremembe) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 14.
seji dne 4. 6. 2008 sprejel naslednji

2.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 99, 25. julija 2008
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta (UVG, št. 29/99)
je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 15. redni seji dne
2. julija 2008 sprejel

UO, stran 2

OBVEZNO RAZLAGO

Predlog je s tem utemeljen.

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, parc. št. 1120/2, pot
(47 m2), parc. št. 1120/3, pot (130 m2), pripisani pri vlož. št. 658
k.o. Ljubno, knjiženo kot Javno dobro, v naravi travnik, ne služita
več svojemu namenu in tako tudi nimata več funkcije Javnega dobra.

O b r a z l o ž i t e v:

2. Parcela navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št.
658 k.o. Ljubno in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek,
kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Radovljica.

1. Zemljišči, parc. št. 1120/2, pot (47 m2), parc. št. 1120/3, pot
(130 m2), pripisani pri vlož. št. 658 k.o. Ljubno, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javne rabe.

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNE RABE

4.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
70/00 in 51/02) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 29. seji
dne 3. 10. 2001 sprejel

Št.: 3505 - 9/2008
Radovljica, dne 3. julija 2008

2.
Ta obvezna razlaga se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica - Uradne objave in stopi v veljavo z dnem objave.

je možno razlagati tako, da je:
dopustna simetrična dvokapnica z naklonom 38 - 42
stopinj oziroma naklon prilagojen obstoječim objektom v
neposredni bližini.

”Streha: simetrična dvokapnica z naklonom 38 - 42 stopinj (prilagojen obstoječim objektom).”

1.
Besedilo 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 47/04 - prečiščeno
besedilo, 48/08 - popr., 98/08) in 13. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (DN UO,
št. 47/04 - prečiščeno besedilo, 48/05 - popr.) v poglavju Gradnja
stanovanjskih objektov, predzadnji odstavek, ki se glasi:

13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje planske celote Radovljica
in
13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje planske celote Kropa

št. 99, 25. julija 2008

Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

SKLEP
o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas

3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta je
podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana
Občine Radovljica.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave je Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas (v nadaljevanju OPPN), ki se nahaja na severnem delu naselja Dvorska vas.
Območje urejanja je podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica. Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 47/2004 in
48/2004) določajo, da je za del morfološke enote U-Dv 1 (Dvorska
vas) potrebno izdelati lokacijski načrt (občinski podrobni prostorski
načrt po novi zakonodaji). Območje je v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski pozidavi. V naravi je omejeno z obstoječima cestama na zahodni in južni strani, obstoječima objektoma na severni strani, na
vzhodni strani pa meje poteka po travniških površinah, ki so v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljene kot stavbno zemljišče v območju stanovanj.
Skupna površina območja predvidenega izvedbenega akta je
- 0.38 ha površine.
Pripravi se občinski podrobni prostorski načrt v skladu z veljavno
zakonodajo in podzakonskimi predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta,
- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in
njegovih posameznih faz,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta v skladu s svojo pristojnostjo in
druge udeležence,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
objavo sklepa.
-

5.
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

Številka: 46500-59/01
Radovljica, 17. 7. 2008

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem
sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Eventualna pritožba se lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri kateremkoli drugem sodišču.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN

4. Uporaba plakatnih mest je brezplačna, organizator plača samo
stroške plakatiranja in odstranjevanja plakatov.

3. Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število in vrsto plakatnih
mest.

2. Plakatna mesta iz 1. točke bodo enakomerno razporejena po
celotnem območju Radovljice med zainteresirane organizatorje.

1. Občina Radovljica nudi organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) za redne volitve poslancev v državni zbor
2008 plakatna mesta na objektih in napravah za oglaševanje na
podlagi Odloka o oglaševanju v občini Radovljica (DN UO, št.
41/04) in Pravilnika o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje (DN UO, št. 43/04).

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO
UPORABE PLAKATNIH MEST

objavlja

Župan Občine Radovljica na podlagi 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07)

6.

8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh
Občine Radovljica.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira lastnik
zemljišča na območju OPPN.

zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno
sporoči občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja
prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva
smernice.
Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja,
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki
ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo
potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Predviden Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko
gradnjo Dvorska vas zajema naslednjo parc. št. oziroma njen del:
168/1, k.o. Otok (podatki GURS april 2008).

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega
prostorskih načrtov, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih
strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega
in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem
okolju. O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi. Prostorskega načrtovalca je izbral lastnik zemljišča in investitor OPPN.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela po naslednjem
okvirnem terminskem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 30 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek
OPPN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 10 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
- objava odloka OPPN in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se
v postopek priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja
vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 15 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s
posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja
prostora ter mnenj k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, p.p. 38
3. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, Kranj
4. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
6. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
7. UPC Telemach, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
8. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
9. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)

Če se v postopku priprave osnutka OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.

Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove,
da ji v roku 30 dni od poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje,
da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse
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Aktualno

Bojijo se odpuščanja

Dijaki uspešni
na maturi

Z 10-milijonsko dokapitalizacijo družbe Elan Group do reprogramiranja dolgov do bank in novega začetka.

Marjana Ahačič, Cveto
Zaplotnik

Boštjan Bogataj
Begunje - Predsednik uprave Ivan Štrlekar je po skupščini povedal, da bi za popolno sanacijo, odplačilo
dolgov in nov razvoj proizvodnje potrebovali vsaj 20
do 25 milijonov evrov: "Z
lastniki smo se dogovorili,
da z dodatnim denarjem
gledamo v prihodnost, v
morebitne povezave s strateškimi partnerji oziroma
za pridobitev svežega kapitala za razvoj." Naj spomnimo, da je lani Elan posloval
z 8,4 milijona evrov izgube,
Kapitalska družba (Kad) pa
je napovedala program umika iz podjetja.
Štrlekar meni, da so napovedi o hitrem umiku neizvedljive, na njeno mesto pa
bi moral vstopiti strateški
partner. Delavci, ki jih zastopa predsednik sindikata
Dušan Ferjan, v odhod
Kada pred volitvami ne ver-

jamejo, čeprav podpirajo
umik države. "Zaposleni
smo za umik države iz Elana, vendar ne način kranjskega Ibija, ko so podjetje
po pol leta poslali v likvidacijo," pravi sindikalist, na
vprašanje o povezovanju s
strateškimi partnerji, največkrat se omenja Seaway
in Alpino, pa odgovarja:
"Elanovci smo ponosni na
naše dosedanje delo, na
naše vrhunske strokovnjake. Tudi sami se lahko izvijemo iz težav, le delo moramo imeti."
Povezovanje z omenjenima
podjetjema v tem trenutku
ni aktualno, meni predsednik uprave: "Znano pa mi
je, da se lastnik dogovarja s
potencialnim partnerjem, ki
pa zaenkrat ostaja skrivnost
tudi za nas." Bolj pomembno je, ali bodo delavci imeli
delo. Štrlekar napoveduje
zmanjšanje števila delavcev,
vendar s t. i. mehkim od-

Ivan Štrlekar, predsednik uprave Elan Group / Foto: Gorazd Kavčič
puščanjem. To pomeni, da
delavcem s pogodbo za določen čas ne bi več podaljšali pogodbe, starejše, ki so tik
pred upokojitvijo, pa bi z
odpravnino stimulirali k odhodu v tretje življenjsko obdobje. Želja uprave in sindikata je, da bi bilo odpuščanj

čim manj, zato vsi stremijo
k možnosti novih proizvodnih programov. Kateri naj
bi bili to, zaenkrat še ne razkrivajo. Medtem ko program smuči, smučarskih
desk in jadrnic ostaja, pa se
bo moral kmalu posloviti
program motornih jaht.

Hotel in apartmaji nad Šobcem

Radovljica - Dijaki Srednje
ekonomske gimnazije in
srednje šole Radovljica so se
tudi letos kot že vsa leta doslej izkazali na maturi. Med
vsemi rednimi dijaki četrtih
letnikov in dijaki maturitetnega tečaja, ki so prvič
opravljali splošno maturo,
je bilo uspešnih 93,4 odstotka. Gregor Senica je postal
zlati maturant, dosegel je 30
točk od 34 možnih, izkazala
pa se je tudi Mateja Pretnar,
ki je zbrala 28 točk. Poklicno maturo je opravljalo 47
dijakov, od teh je bilo uspešnih 91,5 odstotka. Zlata maturantka je postala Milena
Ivaštanin, lep uspeh (20
točk od 23) pa so dosegle
tudi Alenka Čebašek, Aleksandra Jovanova in Maja
Kunšič.
Na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica je na
spomladanskem izpitnem
roku poklicno maturo opravljalo 109 dijakov in dijakinj
v šestih oddelkih rednega
in izrednega izobraževanja.
Uspešnih je bilo 89 odstotkov, to je 98 kandidatov.
Maturo je opravljalo 98 dijakov, ki so se izobraževali v
rednih programih: v progra-

Gregor Senica
mu gostinski tehnik jo je
opravilo 10 od 13 dijakov (77
odstotkov), med turističnimi tehniki pa 56 od 58 (97
odstotkov). Sabina Erzar z
21 točkami in Bojan Ambrožič z 22 točkami sta odlična
s pohvalo. V poklicno tehniškem programu izobraževanja za gostinskega tehnika
se je za maturo prijavilo 27
kandidatov, od tega jih je
bilo 23, to je 85 odstotkov,
uspešnih. Maturiralo pa je
tudi osem odraslih, med njimi je bila še posebej uspešna Irena Fišer, ki je dosegla
21 točk in bila prav tako odlična s pohvalo.

Na javni obravnavi podrobnega prostorskega načrta so krajani opozorili, naj bo v dokumentih
natančno opredeljeno, kakšni smejo biti objekti.
opredelitve tudi zapisane v
odloku.
Urbanistična zasnova na
območju tako predvideva izgradnjo osnovnega hotelskega objekta visoke zmog-

V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih
dokumentov je morala občina za turistično območje Mivka pridobiti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Pristojne inštitucije menijo, da ob določenih omilitvenih ukrepih - poseg ne bo
imel bistvenih negativnih vplivov na okolje.
udarili so le, da bi bilo v projektu potrebno bolj natančno opredeliti obliko objektov in izrazili željo, da so te

ljivosti do 220 sob z dodatnimi programi: wellness in
kongresni center s kapaciteto dvoran do 500 sedežev in

Nova organiziranost športa
Občina predlaga ustanovitev zavoda za šport.
Marjana Ahačič
Radovljica - Sedanja organiziranost športa v občini ni v
skladu z zakonom, po katerem so upravljavci državne in
občinske lastnine lahko le
osebe javnega prava, med katere pa društva ne sodijo.
Društva so lahko le najemniki ali uporabniki teh objektov. Da bi poiskali rešitve, ki
bi bile sprejemljive za čim

širši krog uporabnikov športnih objektov, so v občini o
tem ob koncu junija pripravili okroglo mizo. Na njej so
predstavili različne oblike
upravljanja športa, ki se uveljavljajo v Sloveniji - od takšnih, po katerih za programe
športa skrbi športna zveza, za
upravljanje z objekti pa neposredno občinska uprava, do
takšnih, ko upravljanje z objekti s koncesijsko pogodbo

prevzame gospodarska družba, kot na primer na Bledu.
"Izbrali bomo tisto obliko
upravljanja, ki omogoča razvoj in sodelovanje športnih
društev, ter predstavlja sprejemljivo financiranje iz javni
sredstev," je poudarila Mojca
Vnučec Špacapan z Občine
Radovljica in dodala, da je po
dosedanjih analizah najprimernejša oblika upravljanja
ustanovi-tev javnega zavoda

športna dvorana. Apartmajske enote - skupaj 10 objektov z do 150 apartmaji - naj
bi bile locirane na spodnji
terasi proti kampu Šobec,
parkirišča pa naj bi bila večinoma v objektih oziroma
pod zemljo. Na prehodu
med obema terasama in robom terase hipodroma obsežno zavarovano območje dve mokrišči - in območje
vodnih virov, ki ga načrt
ohranja v naravni podobi, z
manjšimi ambientalnimi
ureditvami in potmi. Dokument bo v javni obravnavi
do 1. avgusta, nato pa se do
pripomb iz javne razprave
opredeljeval občinski svet in
ga posredoval v nadaljnjo
proceduro.

za šport. "Ne smemo pozabiti, da je za vzdrževanje športnih objektov potrebnih zelo
veliko sredstev," je v razpravi
poudaril Jože Rebec. "Razumem potrebo po novi organiziranosti, a opozarjam, da ne
sme biti takšna, zaradi katere
bomo imeli še manj denarja
kot sedaj. Prav tako se bojim,
da bo posledica drugačne
organizacije še manj prostovoljnega dela, ki je za marsikateri športni objekt ali klub
zdaj pravzaprav gonilo razvoja," je še opozoril. Z njim so
se strinjali tudi predstavniki
športnih klubov in društev, ki
delujejo v manjših krajih v
občini.

AKRIS d. o. o., NOVA VAS 17, RADOVLJICA

Lesce - Na dveh savskih terasah med hipodromom v
Lescah in kampom Šobec
bo zrasel nov turistični
kompleks; prostorske dokumente zanj je na zadnji seji
obravnaval občinski svet,
nekaj dni za tem pa tudi
krajani Lesc. Občinski svet
je namreč na zadnji seji potrdil osnutek podrobnega
prostorskega načrta za tako
imenovano turistično območje Mivka. Ta določa pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje kompleksa na dveh
terasah nad levim bregom
Save Dolinke med obstoječim hipodromom in kam-

pom Šobec, južno od regionalne ceste Lesce-Bled. Projekt so na javni obravnavi v
prostorih Krajevne skupnosti Lesce kot ustreznega
sprejeli tudi domačini. Po-

www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič

Za vas beležimo čas
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Krajevne novice
Nova igrala tudi v Mošnjah
Malčki iz Mošenj se že ves mesec igrajo na otroškem
igrišču, ki sta ga zanje skupaj uredili občina in krajevna
skupnost. "Po investiciji je v primerjavi z radovljiškim prava
malenkost, po pomenu pa nič manjše," je na odprtju v
zadnjih dneh šolskega leta poudaril župan Janko S. Stušek.
"Vesel sem, da skrb za igrišče skupaj prevzameta krajevna
skupnost in občina, saj je vzdrževanje objekta prav tako
pomembno kot sama ureditev," je še dejal. Za investicijo
v igrišče sta občina in krajevna skupnost namenili 11 tisoč
evrov. M. A.

Igrala so prvi preizkusili učenci podružnične šole Mošnje.

Lesce

Leški kolesarski krog
V nedeljo, 6. julija, so Leščani v okviru prireditev krajevnega
praznika kolesarili. Na najdaljši kolesarski krog (35 kilometrov) se je podalo 49 kolesarjev, na krajšega, 15-kilometrskega, pa 68. Ob prihodu na cilj so v restavraciji Center
vse pogostili z golažem in pijačo. V lepem vremenu so se
prijetno družili, to pa je bil tudi namen praznika. I. K.

Krajevni praznik v Lescah
Lesce krajevni praznik obeležujejo 14. julija, v spomin na začetke gradnje kampa Šobec. Na osrednji
prireditvi so zaslužnim Leščanom podelili priznanja.
Marjana Ahačič
Lesce - Zlatko Kavčič, predsednik krajevne skupnosti
(KS) Lesce, jih je letos podelil trem krajanom: Pavlu
Resmanu, Heleni Kralj in
Janku Sebastijanu Stušku.
Pavel Resman iz Hlebc je
gasilec in aktiven soustvarjalec življenja v vasi in župnišču. Kadarkoli se v kraju
kaj dogaja, je pripravljen
priskočiti na pomoč, so poudarili v obrazložitvi priznanja, domačini pa ga poznajo
tudi po lično izdelanih lesenih klopeh, ki jih je za svoj
kraj izdelal z ljubeznijo do
mizarskega dela. Helena Lenčka - Kralj je bila vrsto
let aktivna v krajevnem odboru za socialo in društvu
upokojencev pa tudi v političnem življenju. Je koordinatorica projekta Starejši za
starejše ter predsednica zveze društev upokojencev Radovljica ter že dva mandata
tudi občinska svetnica. Leščan in Radovljiški župan
Janko S. Stušek pa je priznanje tokrat dobil za dese-

tletno učinkovito vodenje leškega gasilskega društva.
V Lescah so prve prireditve
ob prazniku pripravili že
konec junija, ko so po izložbah v krajevni skupnosti
izobesili likovna dela domačih slikarjev in za najmlajše pripravili veselo
šolo nogometa, kasneje pa
še Leški kolesarski krog. V
tednu pred praznikom sta
Moško pevsko društvo Triglav Lesce in pevski zbor
Društva upokojencev Lesce
pripravila podoknice v Hrašah in Hlebcah, kjer je
PGD Hlebce pripravilo
tudi veselico s srečelovom.
V soboto, 12. julija, so bili
balinarski turnir, osrednja
proslava in veselica.
Krajani vasi Lesce, Hlebce,
Hraše in Studenčice svoj
praznik posvečajo spominu
na čas, ko so pred 52 leti začeli graditi kamp Šobec.
Ta se danes ponaša kot najbolj urejen v državi, pred
več kot pol stoletja pa si je
komaj kdo mogel predstavljati, da bo tako rekoč iz blata ob Savi zrasla ena tako

Foto: Anka Bulovec

Mošnje

Predsednik KS Zlatko Kavčič izroča priznanje Pavlu Resmanu.
priljubljenih
turističnih
točk. Enako, poudarja Kavčič, je tudi danes, ko za marsikatero dobro idejo stojijo
ljudje, ki so zanjo pripravljeni tudi kaj konkretnega
storiti. Kot je še dejal, je posebej ob obletnicah mogoče
z zadovoljstvom pogledati
na prehojeno pot. "Ugotoviti moramo, da v razvoju kraja ni bilo večjih napak, obža-

lujemo lahko edino to, kar
se je zgodilo z Verigo. A če
bi šteli ljudi, ki so izgubili
službo v Verigi, Murki in
nekdanji Čokoladi, bi videli,
da je večina od njih prav tu,
v Lescah, našla novo priložnost. In prav v razvoju novih priložnosti so Lesce posebnost, ki je lahko zgled
tudi drugim", je še poudaril
Kavčič.

Oskrba z vodo je že boljša
V Ljubnem obnavljajo vodovod, cesto, komunalne vode in cerkev, širijo pa tudi cesto proti Praprošam.
Cveto Zaplotnik

Kolesarji na 35-kilometrskem krogu

Podatki o doniranih
sredstvih prizadetim
v KS Kropa v času
ujme 2007
Pri prebiranju vašega glasila
Deželne novice z dne 6. junija
2008 sem v rubriki Krajevne
novice pod gornjim naslovom
zasledil tudi svoje ime Metod
Staroverski 343,00 EUR. Ker
gre za neresničen podatek in
laž s strani KS Kropa, predsednik Ciril Kozjek, vas prosim, da ta dopis in demanti
objavite v naslednji številki vašega časopisa pod isto rubriko
v celoti. Podpisani nisem prejel od KS Kropa nikakršnih
sredstev, zato menim, da gre
ali za pomoto ali za laž ali za
pranje denarja ali za zavaja-

nje javnosti ali za zavajanje
slovenskih donatorjev solidarnostnih sredstev ali za kaznivo dejanje ali goljufijo.
Sramotno je, da so sredstva, ki
so bila namenjena izključno
poplavljenim, posamezniki v
KS Kropa, ki niso bili prizadeti, namenili infrastrukturi, za
katero skrbijo komunala, občina, država. To pa kljub temu,
da jih je predstavnik Občine
Radovljica g. Pintar opozoril,
da ta sredstva ne namenjajo
infrastrukturi, ker je v pripravi OPPN za staro jedro Krope.
Metod Staroverski
P. S.: Za popoln podatek naj
KS Kropa objavi še seznam
donatorjev in višino sredstev v
denarju in materialu, za zahvalo donatorjem.

Ljubno - Komunala Radovljica je lani spomladi začela
v Ljubnem obnavljati 2,5 kilometra dolg vodovod, hkrati z zamenjavo vodovodnih
cevi pa v kraju urejajo tudi
ostale komunalne vode. Kot
je povedal predsednik sveta
krajevne skupnosti Brane
Fajfar, Elektro Gorenjske in
Telekom nadomeščata zračne vode s podzemnimi, krajevna skupnost ureja manjkajoče dele kanalizacije in
obnavlja cesto na trasi, polagajo pa tudi cevi za javno
razsvetljavo. Vrednost celotne investicije je 800 tisoč

evrov. Lani so končali dela
na približno poldrugem kilometru, letos nadaljujejo še
na preostalem kilometru. Z
deli bodo predvidoma končali jeseni, vodovod bo obnovljen že do krajevnega
praznovanja 24. avgusta.
Pri javni razsvetljavi se je
malo zapletlo. Ker občina v
letošnjem proračunu za to
ni zagotovila 42 tisoč evrov
denarja, je zdaj tri četrtine
vasi brez razsvetljave, v krajevni skupnosti pa se prizadevajo, da bi jo uredili do
začetka šolskega leta. Kanalizacijo že usmerjajo proti
načrtovani čistilni napravi
na Posavcu, v okviru obnove

V Ljubnem obnavljajo vodovod, cesto in komunalne vode.

ceste pa bodo še do krajevnega praznika v bližini cerkve razširili parkirišče, na
katerem bo potem prostora
za trideset vozil. "Z obnovo
vodovoda se je oskrba s pitno vodo že izboljšala," zadovoljen ugotavlja Brane Fajfar in dodaja, da bo potlej
treba v vasi obnoviti le še
dvesto do tristo metrov vodovoda od vaške lipe proti
Vazam.
Občina je letos začela posodabljati občinsko cesto od
Ljubnega proti Praprošam,
sofinancira pa tudi obnovo
ceste in vodovoda od Mokorela do Soteljška v Ljubnem. Župnija Ljubno je

Župnija obnavlja cerkev.

pred tremi leti obnovila
zvonik cerkve, letos pa nadaljuje z obnovo še na preostalem delu stavbe. Kot je
povedal predsednik gradbenega odbora Pavel Lamberger, bodo stavbo statično
okrepili, obnovili bodo
ostrešje in zamenjali kritino. Če bodo finance dopuščale, bodo obnovili še fasado, sicer pa jo bodo prihodnjo spomlad. Vrednost investicije ocenjujejo na 110
do 120 tisoč evrov, od tega
bodo 60 do 70 odstotkov
zbrali krajani, ki pomagajo
še s prostovoljnim delom,
računajo pa tudi na podporo občine in škofije.

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

25. 07. 2008

Deželne novice, petek, 25. julija 2008

stran 11

11

Krajevne novice

Visoki gasilski jubileji

Druženje
v kresni noči

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Radovljica je praznovalo 125-letnico, gasilsko društvo Mošnje
110-letnico, Gasilska zveza Občine Radovljica (GZOR) pa deseto obletnico delovanja.

Tradicionalna prireditev na gradu Kamen je bila
tudi letos zelo dobro obiskana.

Valerija Keršič

Peter Kolman

Radovljica, Mošnje - V okviru praznovanja 125-letnice
PGD Radovljica je bila 28.
junija na parkirnem prostoru trgovine Spar v Radovljici operativno reševalna vaja
z naslovom "Prometna nesreča 2008", na kateri so sodelovali Policijska postaja
Radovljica, enota JZ GRS
Kranj, enota NMP Bled in
PGD Radovljica. Praznovanje se je nadaljevalo 5. julija
s turnirjem v malem nogometu z ekipami gasilskih
društev. Med gasilkami je
zmagalo Lancovo pred Radovljico, med gasilci pa Lancovo pred Ljubnim in Radovljico. Prehodni pokal je
osvojila ekipa Lancovo.
Osrednji del praznovanja se
je začel s parado, v kateri so
prikazali staro gasilsko
opremo, društvene prapore
in različne vrste gasilskih
vozil. Janez Kocijančič je
prebral kratko kroniko o
125-letnem delu društva,
najzaslužnejšim članom pa
so podelili društvena in republiška priznanja in odlikovanja. Sledila je zabava ob
zvokih skupine Turbo Angels, Tanje Žagar in Alye.
Tridnevne praznične prireditve v Mošnjah ob 110-letnici PGD Mošnje in 10-letnici
občinske gasilske zveze so se
začele 25. junija s tekmovanjem veteranov GZOR, na
katerem je nastopilo šest

Begunje - V najdaljšem dnevu in najkrajši noči so po
starem poganskem izročilu
praznovali kresno noč kot
enega največjih ognjenih
praznikov, ki nakazuje obdobja, ko začne sončna svetloba pojemati. Človek je nekdaj veroval v magično moč
praproti in kresnic, na kresni dan si lahko s pomočjo
praprotnega semena postal
neviden in razumel živalsko
govorico. S krščanstvom pa
je 24. junij postal posvečen
sv. Janezu Krstniku.
Skrivnostnost in čar kresne
noči vsako leto privabi številne domačine in druge obiskovalce pod grad Kamen, ki
za en večer v letu ponovno
oživi. Že v soboto, 21. junija,
je v sklopu Venerine poti v
okolici gradu potekal grajski
lov z lokom viteza Gašperja
Lambergarja. V ponedeljek,
23. junija, pa je grad najprej
ponudil zavetje učencem
podružnične šole iz Begunj,
ki so ustvarjali v različnih delavnicah in si ogledali predstavo Miškolin gledališke
skupine z osnovne šole Ljubno. Sledila sta maša in koncert Pihalnega orkestra Les-

Članice in člani PGD Radovljica v paradi / Foto: Anka Bulovec

Praznovanje so počastili gostje iz Nemčije, sicer člani
prostovoljnih društev Glauberg in Lindheim. / Foto: Anka Bulovec
ekip. Gasilci so prikazali gašenje po starem z orodjem in
opremo, staro od 80 do 110
let, društvo iz Mošenj je so-

Čisto pravi koncert
"Glasba je potreba in pravica vsakega otroka in
naši otroci jo imajo zelo radi. Glasba nas osrečuje."
Alenka Bole Vrabec
Radovljica - Tako so v vabilu
na "Čisto pravi koncert v baročni dvorani v radovljiški
graščini" zapisali na Osnovni šoli Antona Janše, kjer
poteka pouk s prilagojenim
programom. Doseči, da na
celovečernem koncertu sodelujejo prav vsi otroci šole,
od prvega do desetega razreda, izkazuje po eni strani
uspešnost metodološkega
sistema Edgarja Willemsa,
ki je izziv glasbenima peda-

goginjama Ani Nuši Soklič
in Alenki Černigoj Cvetkovič, po drugi strani pa znanje, človeško širino, voljo in
veliko požrtvovalnost ter ljubezen do otrok celotnega
učiteljskega kolektiva.
V baročni dvorani je vladalo
čudovito vzdušje, ki se je
stopnjevalo od skladbe do
skladbe in poslušalci so vsakega izvajalca pospremili s
prisrčnim aplavzom.
Glasbeni spored je segal od
klasike do rocka. Solisti so
bili Katja Anderle, Rok An-

delovalo s 110 let staro "berglovko" in motorno brizgalno Rosenbauer iz leta 1928.
Sledila je vaja s sodobno teh-

derle, Gašper Bohinc, Laura
Burja, Katra Janc, Ajda Janša, Črtomir Janša, Matic Jensterle, Tilen Kuhar, Doroteja
Satler in Jakob Urh, ki so igrali na klavir, metalofon, kitaro, harmoniko in klarinet;
usklajena je bila Orffova skupina, ki se ji je na koncu pridružil še zborček. Pianistične sposobnosti pa je dokazal
Matic Jensterle, posebej v
Improvizaciji čez Bachovo
kadenco v d-molu, ki sta jo
štiriročno zaigrala z mentorico Ano Nušo Soklič. Koncert
je povezovala učiteljica Mateja Deželak.
Veliki ruski pisatelj L. N.
Tolstoj je dejal: "Glasba je
stenografija čustva." Čisto
pravi koncert Osnovne šole
Antona Janše je to v celoti
dokazal. Po svojem nastanku in izpovednosti.

niko, na kateri so sodelovala
društva iz Radovljice, Brezij,
Srednje Dobrave in Mošenj.
27. junija je bila slavnostna
akademija, slavnostni govornik je bil radovljiški župan
Janko S. Stušek. Veteranom
PGD Mošnje so podelili spominske kipce gasilca, podelila pa so tudi priznanja GZOR
Naslednji dan je bila še gasilska parada, v kateri so sodelovali gasilci s staro opremo in
vozili ter častni ešalon domačih gasilcev, gostov iz Nemčije, praporščakov ter gasilcev
sosednjih društev in zvez. Na
proslavi so podelili republiška odlikovanja in se zahvalili vsem, ki so v preteklih letih
pomagali društvu.

ce. V večernem programu so
v sklopu mature dijakov radovljiške srednje gostinske in
turistične šole pod mentorstvom Borisa Lindiča in Antona Tuška dijaki postregli z
različnimi jedmi, kot npr. s
perutninskimi zvitki s špinačo in šparglji, mlinarjevimi
cmoki, nadevanim svinjskim
hrbtom, juho iz koštrunovega mesa, zelenjavno enolončnico s čemažem in različnimi žiti, jogurtovo kremo z
bezgom na hruškovi piti ...
Dijaki smeri turistični tehnik
pa so pod mentorstvom Gabrijele Jošt in v sodelovanju s
plesno skupino Zavoda Matevža Langusa pripravili
spremljevalni program. Predstavili so zdravilne rastline s
čudežno močjo, nabrane na
kresni dan, kresne običaje ter
vedeževanje. Program, ki se
je zaključil s prižiganjem kresa, je povezoval Juš Milčinski. Posebnost letošnje prireditve je bila tudi razstava lesenih skulptur živali v naravni
velikosti Iztoka Vezoviška, ki
je očarala prav vse obiskovalce. Prireditev so pripravili
Občina Radovljica, Turistično društvo Begunje, krajevna
skupnost in domače gasilsko
društvo.

Lancovo

Slikarska razstava
V galeriji Brigita na Lancovem so prejšnji petek odprli
slikarsko razstavo. Nova
olja iz letošnjega in lanskega leta predstavljata Brigita
Požegar Mulej in Marko
Sambrailo. C. Z.

Razstava lesenih skulptur živali

Anton Novak, s. p., Hraše 19, Lesce
DEŽURNA
✽ prevozi in ureditev pokojnikov ter pokop
z žalnim sprevodom ✽ ureditev vseh potrebnih
SLUŽBA:
dokumentov ✽ velika izbira krst in žar
04/53 33 412
041/655 987
✽ organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih v občinah
040/887 112
Bohinj, Bled, Gorje in Radovljica

STUDIO OREH, d.o.o., Kranj, Srednje Bitnje 99, Žabnica

POGREBNE STORITVE NOVAK
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Šport
Brdo prekinilo niz šestih zaporednih zmag
V prvi balinarski ligi so končali s spomladanskim delom tekmovanja. Balinarji Radovljice Alpetourja se odlično držijo in
so prvi del končali na tretjem mestu s 26 točkami. Na vrhu
je ekipa Postojne z 29 točkami, na drugem mestu pa je s
točko manj ekipa Brda, ki je tudi prekinila radovljiški niz šestih zaporednih zmag. Radovljičani so v 9. krogu doma premagali EIS Budničarja z rezultatom 21:1, nato so v derbiju
na domačem balinišču premagali še Postojno s 14:8. V 11.
krogu so gostovali v Izoli in odpravili Jadran z 18:4, z enakim
rezultatom so v naslednjem kolu doma premagali Planino
Petrič. V 13. krogu so izgubili proti Brdu z rezultatom 14:8.
Liga se bo nadaljevala 23. avgusta. M. K.

Balinarji Radovljice Alpetourja

Irena Avbelj in Elan na vrhu
Leški padalci so se izkazali na tekmi za svetovni pokal, še zlasti ekipa Elana in Irena Avbelj.
Matjaž Klemenc
Lesce - 42 ekip z več kot 200
padalci se je v Lescah merilo
v tekmi za svetovni pokal, ki
je hkrati štela tudi za državno prvenstvo. Leški padalci
so še enkrat dokazali, da sodijo v sam vrh. Ekipa Elana,
za katero so skakali Roman
Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in Domen
Vodišek, je skakala odlično
in bila za 18 centimetrov natančnejša od drugouvrščene
ekipe iz Nemčije. Flycom, za
katerega so skakali Gorazd
Lah, Matej Bečan, Jurij Kozjek, Irena Avbelj in Maja Sa-

Nič še ni odločeno
Matjaž Klemenc

Radovljica, Mošnje

V Radovljici zmagal Letnar, v Mošnjah pa Hrovat
Gorniški klub Karavanke je ob dnevu državnosti pripravil
osmi tek po ulicah Radovljice. Najmlajši so tekli na dva kilometra, ženske na šest in moški na osem kilometrov. Med
najmlajšimi so v posameznih starostnih skupinah zmagali
Vesna Alpner, Rok Strašek in Klavdij Markič. Med moškimi
so bili v posameznih skupinah najhitrejši Marko Alpner, Peter Letnar, Borut Malavašič, Tomaž Kalan, Franci Koder in
Slavko Sitar, med ženskami pa Petra Race, Tanja Pintar in
Marija Žmavec. V absolutni konkurenci je pri moških zmagal Peter Letnar iz Komende, pri ženskah pa domačinka Petra Race. Tekaška prireditev je bila tudi v Mošnjah, kjer je nastopilo 178 tekačev. Pri ženskah so v posameznih starostnih
skupinah zmagale Shizuko Pečnik, Nadja Finžgar, Nadja
Bregar, Valerija Mrak in Mojca Flerin, pri moških Franc Hrovat, Vlado Starešinič, Tomaž Kalan, Lojze Katrašnik, Boštjan
Hrovat, Janez Ferlic in Matej Kordež ter pri najmlajših Nika
Vereš, Ana Pretnar, Tina Žlogar, Anita Klemenčič, Tina Kozjek, Soklič, Tadej Hrovat, Miha Ličef, Yannick Kralj in Žiga
Kašpar. V absolutni konkurenci je bil pri moških najhitrejši
Boštjan Hrovat, pri ženskah pa Valerija Mrak. M. K.
Radovljica

Timo Oman državni prvak
Radovljiški strelec Timo
Oman je na državnem prvenstvu v streljanju z malokalibrsko puško pri pionirjih 30 leže
zmagal z osebnim rekordom,
Jan Kozinc pa se je uvrstil na
četrto mesto. Pri mlajših mladincih, streljali so 60 leže, je
bil Anže Tomažin peti, pri
mladincih pa Grega Potočnik
šesti. V disciplini trojni položaj je od radovljiških strelcev
nastopil le Potočnik in se uvrstil na tretje mesto. Glavni trener radovljiškega strelskega
društva Boro Kukič je bil zadovoljen z rezultati in uvrstitvami svojih varovancev. M. K.
Timo Oman

jovic, se je uvrstil na enaindvajseto mesto. Elan premočno vodi tudi v skupni
uvrstitvi. V ženski konkurenci je zmagala Irena Avbelj s šestimi kazenskimi
centimetri, na drugo in tretje mesto sta se uvrstili tekmovalki s Hrvaške, Maja Sajovic pa je bila osma. V skupnem seštevku je Avbljeva
prva, Sajovičeva pa druga. V
moški konkurenci je bil najnatančnejši Čeh Gečnuk,
tretje mesto pa sta si razdelila Uroš Ban in Borut Erjavec. Tudi v skupni uvrstitvi
je na prvem mestu Gečnuk,
tretji pa je Senad Salkič.

Radovljica - V medobčinski
ligi malega nogometa je
končan spomladanski del.
Kar zadeva možnosti za
zmago in za napredovanje,
je še vse odprto. V skupini A
sta se malce oddaljili Ribno
in AC2400, ki imata pred
tretjeuvrščeno Prvo jakostno
pet oz. štiri točke prednosti.
Ekipe Prva jakostna, Jack
Daniels in Cifra lahko mirno pričakujejo nadaljevanje
prvenstva. Lestvica v skupini
A: 1. Ribno 22, 2. AC2400
21, 3. Prva jakostna 17, 4.
Jack Daniels 17, 5. Cifra 16,
6. Lipce 10, 7. Donat 9, 8.

Smola 8, 9. Calimero boys
5, 10. Adrijan 4. V skupini B
je slika malce drugačna, saj
ima možnost za napredovanje tudi ekipa TVD Partizan
Žirovnica, ki za drugim mestom, ki še vodi naprej, zaostaja sedem točk. Ekipi
Mošnje in Tastar tenis bosta
le težko ohranili mesto v
skupini B. Lestvica je naslednja: 1. Kašarija team 20,
2. Karavanke 19, 3. Mošnje
Cometal 16, 4. Pizzeria Jurček 15, 5. Pegaz 15, 6. AS Primožič 14, 7. Lancovo 13, 8.
TVD Partizan Žirovnica 12,
9. Mošnje 4, 10. Tastar tenis
1. Podobno je v skupini C.
Ekipa A. Gašperin, še pose-

Irena Avbelj, zmagovalka v ženski konkurenci

bej pa B 52 bo imela veliko
težav glede obstanka. Lestvica: 1. Zidarstvo Grilc 20, 2.
Zvezde Gorje 17, 3. Vrbnje
16, 4. The Kobacay's 13, 5.
Koroška Bela 13, 6. Kamna
Gorica 13, 7. Sokol bar - Grafiti 13, 8. Begne 12, 9. A. Gašperin 7, 10. B 52 2. V skupini D sta s spomladanskim
delom najbolje opravili ekipi
Odpisani in Nadebudneži.
Utrip in Posavec imata tekmo manj. Posavec je edina
ekipa v vseh štirih skupinah, ki ni osvojila niti točke.
Lestvica: 1. Odpisani 26, 2.
Nadebudneži 25, 3. Brezje
20, 4. Podnart 19, 5. Lancovo mladi 17, 6. Čpinarji
Ljubno 14, 7. Dvorska vas
12, 8. Torpedo 10, 9. Extremi 10, 10. Utrip 1 (-1), 11.
Posavec 0 (-1).

Radovljica

Zupanovi kolajna
Na odprtem plavalnem prvenstvu Hrvaške so se izkazali tudi trije radovljiški
olimpijci. Sara Isakovič je
štirikrat stopila na najvišjo
stopničko, na 200 metrov
prosto je plavala le 38 stotink slabše od svetovnega
rekorda. Anja Klinar in Luka
Turk sta zmagala vsak po
trikrat. Teja Zupan je na
mladinskem evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju v Franciji v plavanju na
pet kilometrov osvojila srebrno kolajno, Maja Cesar pa
je bila četrta. Na 10-kilometrski razdalji je bila Maja
dvanajsta, Teja pa je nastop
zaradi poškodbe hrbta odpovedala. M. K.

www.gorenjskiglas.si

Radovljica

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

Radovljica

Zmagal Zorko s polnim izkupičkom
V trinajstem kolu letošnjega ciklusa 14-dnevnih šahovskih
turnirjev po švicarskem sistemu 2 x 15 minut, ki jih prireja
Šahovsko društvo SIMP Radovljica, je med dvajsetimi igralci zmagal s polnim izkupičkom sedmih točk Dušan Zorko.
Drugi je bil Franc Ravnik s 5,5 točke, tretji Franc Rodman s
petimi točkami in četrti Drago Rabič s 4,5 točke. Sledila je
skupina štirih šahistov s štirimi točkami - Vojislav Ivelja, Jožef Prestrl, Drago Buha in Jože Sitar. Naslednji turnir bo 12.
septembra ob 17. uri, tako kot doslej v prostorih doma upokojencev v Radovljici (gostilna Kozovc). S. J.

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Olimpijci

Na olimpijske igre z
županovo popotnico

Slavili so skupaj s
plavalci

Na letošnje olimpijske igre v Peking bo odpotovalo kar sedem športnikov, ki živijo ali trenirajo v
radovljiški občini, župan Janko S. Stušek jih je prejšnji teden povabil na občino in jim ob dobrih željah
izročil tudi žepnino.

Vilma Stanovnik

Radovljica - "Resnično sem
ponosen in počaščen, da
športniki iz našega konca
predstavljate skoraj enajst
odstotkov članov slovenske
delegacije. Čestitam vam za
vse dosedanje uspehe, s katerimi ste se uvrstili na
olimpijske igre in vam želim tako srečno pot kot veliko uspehov tudi v Pekingu,"
je na priložnostnem sprejemu športnike, ki živijo v radovljiški občini ali trenirajo
v radovljiškem klubu (ali pa
oboje), nagovoril radovljiški
župan Janko S. Stušek in jim
že tradicionalno izročil tudi
žepnino. "Po 200 evrov, kolikor smo vam na občini namenili za Peking, je res simboličen znesek, vendar pa
upam, da boste denar porabili, da boste lahko nazdravili kolajni," je dodal župan
Stušek, preden je segel v
roke plavalcem Luki Turku,
Sari Isakovič, Anji Klinar in
Teji Zupan (vsi Plavalni
klub Žito Gorenjka Radovljica) ter veslačema Iztoku
Čopu in Roku Rozmanu, na
srečanju pa je manjkal Luka
Špik (vsi Veslaški klub
Bled).
Rok Rozman, član veslaškega četverca brez krmarja:
"Priprave so že kar dolgotrajne in že težko čakamo
konec res napornih treningov. Pripravljali smo se v
Mariboru, nato teden dni v
Bohinju, sedaj spet treniramo na Bledu, kjer bomo
ostali do odhoda v Peking,
30. julija. Želimo si odličnega rezultata, to pa je uvrstitev med šest najboljših. Če
nam bo uspelo še kaj več, pa
bo zadovoljstvo nas in navijačev še toliko večje."
Iztok Čop, član dvojnega
dvojca: "Z letošnjimi nastopi do sedaj sicer nisem preveč zadovoljen, saj je bilo
nekaj težav z zdravjem. Ven-

Sara Isakovič

dar pa upam, da bova z Lukom sedaj ujela pravi ritem
in se na olimpijskih igrah
uspela vmešati v boj za najvišja mesta. Zavedava se, da
sva tega sposobna, zato si
želiva, da bi zadnji treningi
potekali po načrtih in da
bova prav v Pekingu znova
pokazala svoj pravi obraz in
se tudi ob prihodu domov
znova veselila lepega rezultata."
Luka Špik, član dvojnega
dvojca: "Trenutno sicer še
ne morem govoriti o vrhunskih rezultatih na treningih,
saj smo vsi skupaj malce
utrujeni od priprav. Moja
poškodba hrbta je sicer trajna, saj imam obrabo diskov
in občasno čutim bolečine v
križu. Vendar pa zaenkrat
na srečo niso toliko problematične, da ne bi mogel veslati. Zato upam, da bom svojo zbirko z zlato in srebrno
olimpijsko kolajno zapolnil
še s katero."
Sara Isakovič, dobitnica zlate medalje z evropskega prvenstva, bo na olimpijskih
igrah nastopila na 100 metrov delfin in 200 metrov
prosto. "S pripravami za Peking sem res zadovoljna,
bile so najboljše doslej. Pridnost, garanje, odpovedovanje se je izplačalo, to je pokazalo tudi odlično plavanje

na 200 metrov prosto v Dubrovniku, kjer sem dosegla
četrti izid vseh časov in drugi letošnji najboljši čas. Vseeno svoje konkurence ne
smem niti malo podcenjevati."
Anja Klinar je letos v odlični
formi, kar je vsekakor lep
obet pred letošnjim največjim tekmovanjem. "Priprave
so potekale povsem po načrtih. Dobro sem trenirala, kar
se je odrazilo tudi na rezultatih. Ostaja še štirinajst dni
napornih treningov. Veliko
pozornost bom namenila hitrosti v prvi mešani disciplini, v delfinu. Nastopila bom
na 200 in 400 metrov mešano. Več pričakujem od
daljše discipline. Želim doseči čim boljši rezultat," je
povedala.
Luka Turk je imel v letošnji
sezoni kar nekaj zdravstvenih težav. Po njegovih besedah je trenutno stanje v primerjavi z začetkom leta veliko boljše. "Zdaj lahko povsem normalno treniram,
maksimalno bo še treba izkoristiti čas do prve tekme v
Pekingu. Plaval bom 200,
400 in 1500 metrov prosto.
Največ pričakujem na najdaljši progi, predvsem si želim osebnih rekordov".
Sara, Anja in Luka trenirajo
pod vodstvom Mihe Potoč-

nika, ki je pred odhodom v
Peking povedal: "Letos smo
dali velik poudarek višinskim pripravam, bili smo v
Španiji, Mehiki in Franciji.
Na zadnjem tekmovanju v
Dubrovniku smo bili res
uspešni, dva odlična rezultata Sare na 200 metrov prosto, vsak start Anje je bil
praktično osebni rekord.
Malce slabše je nastopil
Luka, ki pa se mu je malo
poznala še utrujenost od
priprav. Če bi v Pekingu vsi
trije plavali osebne rekorde,
bi bilo fantastično, saj s tem
tudi dobre uvrstitve ne bi izostale."
"S pripravami sem zadovoljna, žal sem na minulem mladinskem evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju imela nekaj
težav s hrbtom. Želim, da
se na olimpijskih igrah
uvrstim v prvo polovico
tekmovalk," je povedala
Teja Zupan, ki bo v Pekingu nastopila v daljinskem
plavanju. Njen trener Alen
Kramar si od vsega najbolj
želi, da bi težave s hrbtom
minile in da bi Teja čim
prej spet lahko normalno
trenirala. Od tega, kako bo
pozdravila poškodbo, bo po
njegovem mnenju tudi odvisno, kako se bo uvrstila
na olimpiadi.

Lesce - "Z Walterjem Wolfom sva pred petnajstimi
leti ustanovila to družbo in
vesel sem, da danes lahko
slavimo petnajsto obletnico.
Posebno sem ponosen, ker
so v naši družbi tudi najboljši plavalci in vodstvo domačega Plavalnega kluba Žito
Gorenjka Radovljica, s katerimi sodelujemo v zadnjem
letu. Upam, da je tudi naša
pomoč pripomogla, da ima
letos radovljiški klub kar štiri olimpijce," je ob prijetnem druženju, katerega namen je bila hkrati tudi predstavitev predolimpijskega
plavalnega mitinga Mobitel
2008, ki je minuli konec
tedna potekal na radovlji-

škem bazenu, povedal direktor Avtohiše Odar, Miroslav Odar. Tudi radovljiški plavalci na čelu s Saro
Isakovič, Luko Turkom,
Anjo Klinar, Tejo Zupan,
trenerjema Miho Potočnikom in Alenom Kramerjem
ter direktorjem plavalnih
reprezentanca Cirilom Globočnikom so se zahvalili sodelovanju z Avtohišo Odar,
kot je ob tej priložnosti poudaril predsednik PK Žito
Gorenjka Radovljica Jože
Rebec pa so v klubu ob letošnji 75 letnici ponosni, da
imajo v svojih vrstah tako
odlične športnike kot množico mladih, ki jih vsako
leto naučijo plavanja, mnogi pa se jim nato pridružijo
tudi kot tekmovalci.

Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik,
Matjaž Klemenc

Družba Suzuki Odar v letošnjem letu slavi 15 let
svojega poslovanja, praznovanje pa so prejšnji
teden pripravili skupaj z radovljiškimi plavalci.

Direktor Avtohiše Odar Miroslav Odar je ob praznovanju
predstavil tudi najboljše plavalce PK Žito Gorenjka.

Zmage za domače olimpijke
Na predolimpijskem plavalnem mitingu Mobitel
2008 so se izkazale tudi članice domačega PK
Žito Gorenjka Radovljica Sara Isakovič, Anja
Klinar in Teja Zupan.
Vilma Stanovnik

Rok Rozman

Iztok Čop

Luka Špik

Anja Klinar

Luka Turk

Teja Zupan

Radovljica - Radovljiški plavalni bazen je minuli konec
tedna gostil več kot tristo tujih in domačih plavalcev in
plavalk, ki so tekmovali še
na zadnjem mednarodnem
mitingu pred letošnjimi
olimpijskimi igrami. Žal je
v močni konkurenci med
nastopajočimi manjkal domači olimpijec Luka Turk,
ki je ob koncu tedna staknil
vreznino pri postavljanju
proge za trening, vendar naj
bi nesrečni Luka te dni že
okreval. So se pa zato v domačem bazenu odlično počutile Sara Isakovič, Anja
Klinar in daljinska plavalka
Teja Zupan. Tako je Teja
premagala vse tekmice na
1500 metrov prosto, zmag
tako na sobotni kot nedeljski tekmi pa se je veselila
tudi Sara Isakovič, ki je bila
najboljša tako na 200 metrov prosto kot na 200 metrov delfin. Na domači tekmi se je izkazala tudi vse

boljša Anja Klinar, ki je v soboto slavila v disciplini 400
metrov mešano, na 200 metrov prsno pa je v soboto zaostala le za odličnima Mirno
Jukić in Ino Kapishina in
osvojila tretje mesto. Tretje
mesto je Anja osvojila tudi v
nedeljo v disciplini 200 metrov mešano. Poleg domačih
olimpijk so v finalnih nastopih v družbi odličnih tujih
plavalcev in plavalk nastopili tudi nekateri drugi domači radovljiški plavalci in plavalke: Robert Žbogar, David
Klančar, Anže Dacar, Robert
Vovk, Juš Pogačar, Nina Cesar, Maja Cesar, Ema Palovšnik in Neja Škufca.
Miting je bil tudi vrhunec
praznovanj ob 75 let Plavalnega kluba Žito Gorenjka
Radovljica, ob njem pa so izdali tudi priložnostni bilten
o razvoju kluba, uspehih in
tudi o svojih olimpijcih. Na
njem se je od tekmovalne
kariere poslovila tudi domača plavalka Tamara Sambrailo.
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Zanimivosti
Lep uvod v počitnice

Pri razredniku doma

V Kamni Gorici in v Radovljici so za
osnovnošolce pripravili oratorij.
Učenci 9. a osnovne šole A. T. Linharta so na končni izlet odšli k razredniku Janezu Celarju v Žablje.
Ivanka Korošec, Marjana Ahačič

Foto: Ivanka Korošec

Kamna Gorica, Radovljica Organizatorji oratorijev se
navdihujejo pri svetem Janezu Bosku, ki je bil velik
vzgojitelj otrok. Svoje dvorišče, kjer so se otroci zabavali, se učili in molili, je
imenoval Oratorij.
V Kamni Gorici je potekal
od 27. do 29. junija, že tretje leto zapored so ga za
osnovnošolce na pobudo
Anje Rajter pripravili srednješolci in študentje. Kakor
so povedale animatorke, so
vsak dan potekale različne
dejavnosti. Letos se je delavnic udeleževalo kar 38 otrok
iz Kamne Gorice in drugih
krajev Lipniške doline. V delavnicah so iz vžigalic sestavljali križ, risali so na steklo, delali obeske, pesnili in
uglasbili rapersko pesem,
sestavili pravcati časopis,
najbolj pa so uživali v vodnih igrah. Pri katehezi so
oživili oratorijsko zgodbo o
svetem Pavlu. Oratorij so zaključili 29. junija z mašo v
cerkvi sv. Trojice in zabavnim programom pred župniščem. Z vizitkami, ki so
jih izdelali sami, so se za-

hvalili za pomoč vsem donatorjem, nekaj pa so prispevali tudi starši in Kulturno
društvo Kamna Gorica. Po
mnenju mladih udeležencev in njihovih staršev je bil
oratorij imeniten uvod v počitnice.
Oratorij so med 6. in 12. julijem pripravili tudi v radovljiški župniji. Štiri dni zapored so se otroci, večinoma
osnovnošolci, že ob devetih
zjutraj zbirali v radovljiškem župnišču, kjer so dan
začeli s petjem in dvigom
zastave in ga nadaljevali z
zanimivimi igrami, razmišljanjem, pogovori in skupno
molitvijo. Molitvi so sledile
delavnice - dramska, kuharska, skavtska, umetniška,
"štromarska", pevska, modelarska, zoološka, ustvarjalna, novinarska in še "posebna", v kateri so mladi
spoznavali cerkveno notranjščino. Popoldanski del
oratorija je bil namenjen
različnim družabnim igram, otroci so pripravili karaoke, izbor za miss in mistra oratorija ter se odpravili
na izlet. V okviru oratorija je
v radovljiškem župnišču nastopil tudi kantavtor Adi
Smolar.

Udeleženci in animatorji oratorija v Kamni Gorici

Ivanka Korošec
Radovljica - Pogovarjala sva
se v njegovem kabinetu.
Pravkar je bilo konec pouka,
učenci so se vsuli iz razredov in njihov vrišč je napolnil šolske hodnike. Janeza
Celarja njihovi glasovi niso
niti najmanj motili.
Prosim, če se nam na kratko
predstavite!
"Star sem 45 let, na tej šoli
že deveto leto učim tehnični
pouk, doslej sem bil dvema
generacijama tudi razrednik. Po poklicu sem elektroinženir, vendar sem hitro
spoznal, da tovarna ni zame.
Zaplul sem v pedagoške
vode. Tu sem začutil, da
sem na pravem mestu. Letošnji projekt me je v to še
prepričal. Doma sem v Žabljah, v bližini Trstenika.
Imam kmetijo, ukvarjam se
s posebno masažo, moj hobi
je glasba. V ansamblu igram
bas kitaro, igramo na različnih zabavah."
Kakšen projekt, ki ga je
omenjate, je bil to?
"Šlo je za zaključno druženje ob koncu šolskega leta.
Premišljevali smo, kam bi
šli na končni izlet. V Gardaland, v Anglijo ...? Ker vsi ne
morejo dati 500 evrov, je
čisto spontano padla ideja,
da bi šli kar k meni domov,
kjer smo že lani imeli dva
kostanjeva piknika. Želel
sem združiti otroke in starše, sebe pa predstaviti ne
samo kot učitelja v šoli, ampak kot človeka v vsakdanjem življenju. Starši so jih
poslali na lastno odgovor-

nost in zavedam se njihovega zaupanja vame. Od 26
učencev se jih je druženja
udeležilo 24."
Kako ste to druženje pokrili
finančno?
"Vse stroške smo pokrili z
denarjem od papirja, ki smo
ga zbirali štiri leta. Nabralo
se je okoli tisoč evrov."
Kakšni so bili vtisi?
Učenci so bili navdušeni,
starši pa tudi. Vreme nam
sicer ni omogočilo izpeljati
vsega programa, ki sem ga
pripravil, vendar smo se
imeli lepo. Skupaj smo preživeli konec tedna od 6. do
8. junija. Doma me je podprla vsa družina, zlasti moja
žena je nosila velik del bremena. Šli smo na pohod po
okolici vasi, se kopali v termah Snovik, se vozili na
traktorju in nakladalni prikolici, obiskali znanega sadjarja. Na koncu smo organi-

Janez Celar
zirali še igre brez meja, ki so
se jih udeležili tudi starši.
Bili smo enotnega mnenja,
da je takšno druženje boljše
kot kakršenkoli modni izlet."
Boste s takimi projekti nadaljevali tudi v naslednji generaciji?

"To je bil poskusni projekt
in naslednji bodo odvisni od
medsebojnih odnosov in
drugih okoliščin. Vesel
bom, če me bo kdo posnemal. Vložiti je sicer treba
ogromno časa in energije,
vendar zadovoljstvo učencev
vse poplača. Takšna doživetja so neprecenljiva."

Na zaključnem druženju

Pohod na Monte Chieso
Letos mineva devetdeset let od konca prve svetovne vojne.
Ivanka Korošec
Mošnje - Sedemnajsti pehotni polk, v katerem je bilo tudi
veliko Slovencev, se je med
prvo svetovno vojno bojeval
na avstrijsko-italijanski fronti
v planinah Assiaga. Na vrhu
Mt. Chiesa, kjer je bil utaborjen, sta še danes dva slovenska spomenika iz tistih časov. Turistično društvo Prvi
svit Goriški kras s sedežem v
Lokvici organizira vsako leto
pohod na to goro. Ciril Zupan iz Mošenj se je po naključju seznanil s predsednikom tega društva Davorinom
Marušičem in mu pripovedoval, kako mu je oče večkrat
omenjal to goro in boje, v katerih je bil udeležen. Prijatelji s Krasa so ga letos povabili, naj se jim pridruži pri pohodu na to 2064 metrov visoko goro. Z veseljem se je

odzval povabilu in se z nekaterimi prijatelji iz Mošenj
11. junija udeležil pohoda.
"Bilo je nepozabno. Pretreslo me je, ko sem pri svojih 78 letih stal ob pomniku
na gori, na kateri se je pred
90 leti bojeval moj oče,"
pravi Ciril Zupan. "Ogledali
smo si številne še ohranjene taverne in podrte barake.
O trpljenju naših dedov in
očetov pričajo številna obeležja, izpisana v slovenščini.
Oče mi je pripovedoval, da
je bilo v zimi 1916/17 na
gori šest metrov snega in da
je veliko Slovencev umrlo
od izčrpanosti in bolezni.
Po vrnitvi z gore smo si v
Assiagu ogledali še kostnico, v kateri je pokopanih 80
tisoč italijanskih vojakov.
Tudi muzej prve svetovne
vojne v Canove di Roana je
zelo zanimiv in lepo urejen.

Zelo sem hvaležen organizatorjem iz Lokvic kakor
tudi vodičem in pohodni-

kom iz Canove, ki so nam
izkazovali veliko pozornosti."

Ciril Zupan (na levi) in Davorin Marušič na vrhu Mt.
Chiesa
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Prireditve

Radolško poletje

Program festivala
bo še bolj pester

V radovljiški občini bo letos poleti niz prireditev s skupnim naslovom Radolško poletje 2008.
četrtek, 31. julija, ob 20.
uri na Linhartovem trgu v
Radovljici: Poletje na Linhartovem trgu, skupina Lovro Ravbar trio

●

sobota, 2. avgusta, na Roblekovem domu: koncert Na
Roblek bom odšel

●

● nedelja, 3. avgusta, od 10.
do 19. ure na Linhartovem
trg v Radovljici:
Srečanje mest na Venerini poti - tradicionalne
uvodne prireditve in slovesnosti 26. Festivala Radovljica

četrtek, 7. avgusta, ob 20.
uri na Linhartovem trgu v
Radovljici: Poletje na Linhartovem trgu - skupina
Trio Radkultur

Igor Kavčič

petek, 8. avgusta, ob 19.
uri v galeriji Šivčeve hiše v
Radovljici: Zgodbe v nakitu razstava oblikovalke nakita
Petre Bole

●

sobota, 2. avgusta, ob
16. uri na Linhartovem
trgu v Radovljici: Nežkin
sejem domačih dobrot, ob
17. uri otroška delavnica
Tako so se igrale naše babice
●

nedelja, 10. avgusta, ob
8.30 v Športnem park v Ra-

●

26. Festival Radovljica
● Nedelja, 3. avgusta, od 10.
do 19. ure, Linhartov trg v
Radovljici:
En teden pred prvim koncertom festivala bo na Linhartovem trgu celodnevna
prireditev s srednjeveško
tržnico starih slovenskih
obrti, dvigom festivalske zastave in pisanim kulturnim
programom.

Sobota, 9. avgusta, ob 20.
uri, Radovljiška graščina:
ZEFIRO (Italija) - Ansambel
Zefiro se posveča tisti glasbi
18. stoletja, v kateri imajo
glavno vlogo pihala. Predstavil se bo s poznobaročno
instrumentalno glasbo iz
Italije, Francije, Nemčije,
Anglije, Španije in Češke.

●

Ponedeljek, 11. avgusta, ob
20. uri, Radovljiška graščina:
THE HARP CONSORT (Velika Britanija) - Na dvoru
Sončnega kralja je veljal
ples za eno najpomembnejših umetnosti. Harfist in
eden najuglednejših interpretov stare glasbe Andrew
Lawrence-King bo nastopil v
duu s plesalcem in kitaristom Stevenom Playerjem.
●

Sreda, 13. avgusta, ob 20.
uri, Cerkev sv. Petra, Radovljica:
TRIO MEDIAEVAL (Norveška) - Sijajne skandinavske
sopranistke Tria Mediaeval
ustvarjajo s čistimi glasovi
in brezhibno intonacijo enkraten in fascinanten zvočni
●

svet. Izvajajo predvsem
srednjeveško polifonijo in
sodobne skladbe.
Sobota, 16. avgusta, ob 20.
uri, Cerkev sv. Petra, Radovljica:
HARMONIA ANTIQUA
LABACENSIS (Slovenija) Novi ansambel se posveča
glasbi 17. stoletja z območja
Slovenije in sosednjih držav. Mednarodno zasedbo
štirih pevcev in osmih instrumentalistov bo vodil sloviti argentinski violinist
Manfredo Kraemer.

●

Nedelja, 17. avgusta, ob 20.
uri, Radovljiška graščina:
SEQUENTIA (Francija) Ansambel Sequentia je
eden najpomembnejših in
najbolj inovatorskih ansamblov za srednjeveško glasbo
na svetu.
●

● Torek, 19. avgusta, ob 20.
uri, Stanovska dvorana ljubljanskega gradu:
SANTENAY
(Nemčija,
Francija, Romunija, Izrael) Santenay je za svoj program
izbral nekaj glasbenih biserov 14. in 15. stoletja na
temo ljubezni, cvetoče narave in ptičjega petja.

Četrtek, 21. avgusta, ob 20.
uri, Radovljiška graščina:
MIKADO (Avstrija) - Ansambel Mikado je leta 2004
dobil prvo nagrado na tekmovanju International Young Artist's Presentation v

Foto: Marjana Ahačič

●

sobota, 2. avgusta, od 10.
do 12. ure v prvem nadstropju radovljiške graščine: "Silhueta", likovna delavnica
Miserke Mertelj

●

Poleti je živahno tudi na Linhartovem trgu v Radovljici.
dovljici: 44. mednarodni balinarski turnir
petek, 15. avgusta, ob 19.
uri v Magušarjevi hiši na
●

Antwerpnu in od tedaj veliko nastopa po vsej Evropi. Z
novim koncertnim programom iščejo v glasbi angleške renesanse najrazličnejše
podobe ženske.
Petek, 22. avgusta, ob 20.
uri, Radovljiška graščina:
AMIKAL (Nemčija) - Člani
mladega ansambla Amikal
so med študijem na Visoki
šoli za umetnosti v Bremnu
odkrili, da jih povezuje ljubezen do baročne komorne
glasbe. Vsi trije so v zadnjih
letih dobili nagrade na mednarodnih tekmovanjih.

●

● Sobota, 23. avgusta, ob 20.
uri, Radovljiška graščina:
MATJAŽ ROBAVS (Slovenija) in EDOARDO TORBI-

Linhartovem trgu v Radovljici: 19. glina/clay 21.,
razstava industrijskega designa keramike 19. in 21.
stoletja

ANELLI (Italija) - Baritonist
Matjaž Robavs bo s Schubertovim ciklom Zimsko
popotovanje (Winterreise)
nastopil ob spremljavi zgodovinskega klavirja, ki s svojim barvitim, a transparentnim zvokom omogoča pevcu več niansiranja kakor sodobni inštrumenti.
● Nedelja, 24. avgusta, ob
20. uri, Radovljiška graščina:
LES PLAISIRS DU PARNASSE (Francija) - Ansambel Les Plaisirs du Parnasse
odkriva poslušalcem manj
znano glasbo nemških skladateljev s konca 17. stoletja,
kot sta violinska virtuoza Johann Paul von Westhoff in
Johann Jakob Walther.

Radovljica - "Letošnji program zajema še širši spekter
glasbe kakor doslej, od poskusov približevanja izvajalskim tradicijam, ki so živele
pred nastankom prvih glasbenih zapisov, do Schubertovega cikla samospevov
Zimsko popotovanje ob
spremljavi zgodovinskega
klavirja," je na predstavitvi
festivala med drugim povedal njegov umetniški vodja
Domen Marinčič. Na enem
od koncertov bodo zazvenele tudi sodobne skladbe, napisane pod vplivom srednjeveške glasbe. Glavno poslanstvo in programsko težišče
festivala je kot doslej še vedno stara glasba. "Domišljam
si, da je v njej danes več kreativne energije kakor v marsikateri drugi glasbi, mišljeno predvsem v okviru klasične glasbe," naprej razmišlja
Marinčič. Tudi letošnji festival bo mednarodno zasnovan, saj glasbeniki prihajajo
iz Italije, Avstrije, Nemčije,
Francije, Norveške, Velike
Britanije, Romunije, Izraela, Argentine, Mehike, Armenije in ZDA. Raznolike
so tudi zasedbe, saj bomo
slišali od zgodovinskih pihal, godal, trobil, brenkal do
glasbil s tipkami. Letos bo
tudi več vokalnih nastopov.
Festival je programsko raz-

Domen Marinčič
deljen v tri sklope, tu so
koncerti svetovno znanih izvajalcev stare glasbe, mlajših obetajočih ansamblov in
uveljavljenih slovenskih izvajalcev. "Slovenskim glasbenikom poskušamo ponuditi čimbolj zanimive projekte s področja stare glasbe," je povedal Marinčič. V
tem sta zagotovo nekaj posebnega Matjaž Robavs s
Schubertovim Zimskim popotovanjem in prvi koncert
novega mednarodnega ansambla Harmonia Antiqua
Labacensis pod vodstvom
slovitega Argentinskega violinista in specialista za glasbo 17. stoletja Manfreda Kraemerja. Podrobnejši podatki
o nastopajočih so na voljo
na spletni strani www.festival-radovljica.si.

LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA
KINO RADOVLJICA
PETEK, 25. JULIJA, OB 19. URI:
DOKLER NAJU JACKPOT NE LOČI, romantična komedija
PETEK, 25. JULIJA, OB 21. URI: KRALJI ULICE, akcijska kriminalna drama
SOBOTA, 26. JULIJA, OB 19. URI:

KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA PRIREDITVE Avgust 2008

DOKLER NAJU JACKPOT NE LOČI, romantična komedija
SOBOTA, 26. JULIJA, OB 21. URI: KRALJI ULICE, akcijska kriminalna drama
NEDELJA, 27. JULIJA, OB 19. URI:

KNJIŽNICA RADOVLJICA

DOKLER NAJU JACKPOT NE LOČI, romantična komedija

POLETNO BRANJE

PETEK, 1. AVGUSTA: V KINU NI PREDSTAV

VES MESEC: Brati zunaj je užitek, zlasti v poletnih mesecih, zato vas
letos ponovno vabimo na poletno branje pred knjižnico.

55 LET AVSENIKOVE GLASBE
VES MESEC: Ob častitljivi obletnici smo pripravili razstavo knjig in
promocijskega gradiva o ansamblu bratov Avsenik ter zvočnih zapisov Avsenikove glasbe, ki jih hranimo v zbirki naše knjižnice.

●

INFORMACIJE, VSTOPNICE
Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica,
Linhartov trg 1, tel. in fax: 04/531 2291,
marija.kolar1@guest.arnes.si
Turistično informacijski center Radovljica,
Gorenjska cesta 1, tel. 04/531 53 00, fax 04/530 07 59,
tdradovljica@siol.net

Med 9. in 24. avgustom bo v Radovljici
26. Festival Radovljica, na katerem bo v prvem
planu stara glasba.

NEDELJA, 27. JULIJA, OB 21. URI: KRALJI ULICE, akcijska kriminalna drama
SOBOTA, 2. AVGUSTA, OB 19. URI: MAFIJSKE NOČI, kriminalka / triler
SOBOTA, 2. AVGUSTA, OB 21.05: HANCKOCK, akcijska komedija
NEDELJA, 3. AVGUSTA, OB 19. URI: HANCKOCK, akcijska komedija
NEDELJA, 3. AVGUSTA, OB 21. URI: MAFIJSKE NOČI, kriminalka / triler
PETEK, 8. AVGUSTA, OB 19. URI:
DVA DNI V PARIZU, romantična komedija
PETEK, 8. AVGUSTA, OB 21. URI: DOGODEK, znanstveno-fantastična drama

KNJIŽNICA LESCE
TRIKRAT NAJ KNJIGA
VES MESEC: Razstava izbranih knjig iz vseslovenske akcije Moja Naj
knjiga, akcije Moja Naj knjiga Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in
izbranih knjig nagrajenih slovenskih avtorjev.

SOBOTA, 9. AVGUSTA, OB 19. URI:
DOGODEK, znanstveno - fantastična drama
SOBOTA, 9. AVGUSTA, OB 21. URI:
DVA DNI V PARIZU, romantična komedija
NEDELJA, 10. AVGUSTA, OB 19. URI:
DVA DNI V PARIZU, romantična komedija

KNJIŽNICA KROPA

NEDELJA, 10. AVGUSTA, OB 21. URI:

TRIKRAT NAJ KNJIGA

DOGODEK, znanstveno - fantastična drama

VES MESEC: Razstava izbranih knjig iz vseslovenske akcije Moja Naj
knjiga, akcije Moja Naj knjiga Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in
izbranih knjig nagrajenih slovenskih avtorjev.

PETEK, 15. AVGUSTA, OB 19. URI:
NEVERJETNI HULK, akcijska znanstveno - fantastična drama
PETEK, 15. AVGUSTA, OB 21.05:
PRSTAN ZAOBLJUBE, romantična vojna drama

KNJIŽNICA BEGUNJE

SOBOTA, 16. AVGUSTA, OB 19. URI:

55 LET AVSENIKOVE GLASBE

PRSTAN ZAOBLJUBE, romantična vojna drama

VES MESEC: Razstava knjig o ansamblu bratov Avsenik in zvočnih zapisov Avsenikove glasbe, ki jih hranimo v zbirki naše knjižnice.

SOBOTA, 16. AVGUSTA OB 21. URI:
NEVERJETNI HULK, akcijska znanstveno - fantastična drama

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

25.07.2008

stran 16

Deželne novice, petek, 25. julija 2008

16

deželne novice
Nov športni park
Odprtje novega športnega parka in slovesnost ob lipi samostojnosti sta bila osrednja dogodka ob
letošnjem dnevu državnosti.
Marjana Ahačič

Leteči medvedki so bili med prvimi, ki so preizkusili igrišče
za košarko.

Vodometa v novem športnem parku so bili v vročem
prazničnem dopoldnevu najbolj veseli najmlajši.

Poletel nad Radovljico
Vinko Triplat že pred letom in pol dočakal sto let,
vendar se je navdušen odzval vabilu za polet.
Vilma Stanovnik
Lesce - Vinko Triplat, ki je letos pozimi upihnil že 101.
svečko, je bil med tistimi, ki
je pri zbiranju podpisov za letališče dal podporo ALC. "Čeprav imamo za letališče že
okoli tri tisoč podpisov, nam
je bilo v čast, da nam je svojo
javno podporo dal tudi najstarejši Leščan. Ker smo se mu
za to želeli zahvaliti, smo se
odločili, da ga povabimo na
letališče in mu omogočimo,
da bo videl radovljiško kotlino

in novo avtocesto tudi iz zraka," je povedal predsednik
upravnega odbora ALC Jaka
Demšar, Vinko Triplat pa se
je, skupaj s sinom Pavlom,
rad odzval povabilu. "Z letalom sem se do sedaj peljal le
enkrat pred skoraj tridesetimi
leti, ko smo z ljubljanskega
leteli na dubrovniško letališče. Zato sem bil vesel povabila za letenje z leškega letališča. Želel sem si videti domače
kraje tudi z zraka, saj na daleč
še dobro vidim, le brati ne vidim več," je povedal Vinko.

Direktor ALC Pavel Škofic, Vinko Triplat in predsednik
upravnega odbora ALC Jaka Demšar. I Foto: Gorazd Kavčič

Naslednja številka Deželnih novic
bo izšla 14. avgusta.

Radovljica - Huda opoldanska vročina ni ovirala številnih športnih navdušencev,
ki so na dan državnosti prišli na slovesno otvoritev približno hektar velikega športnega parka v Radovljici. Dve
nogometni igrišči s tribunama, igrišče za ulično košarko, dve igrišči za badminton, igralno polje za šah in
tri mize za namizni tenis ter
drsališče, ki ga poleti uporabljajo za rolkanje, je zdaj
že mesec dni odprto. Takoj
prvi dan so ga preizkusile
ekipe košarkarjev in nogometašev in šahistov, igrišče
za in-line hokej pa sta krstili
ekipi Kluba radovljiških študentov in HK Acroni Jesenice s kapetanom Gabrom
Glavičem. Sledila je še prijateljska tekma v malem nogometu med občinskimi svetniki in podjetniki in atraktiven nastop akrobatske skupine Gimnazije Jesenice Leteči medvedki, potem pa so
športni park "zavzeli" domačini. Občina je za novi športni park namenila kar 1,2 milijona evrov, del sredstev sta

Škarje in trak je na otvoritvi novega športnega parka v Radovljici zamenjala zastavica v
rokah župana Janka Sebastijana Stuška.
prispevali tudi Fundacija za
šport in Ministrstvo za šolstvo in šport.
Dan državnosti so v Radovljici obeležili še s tekom po
ulicah Radovljice in osrednjo občinsko proslavo pred

lipo samostojnosti. "Bodimo
zadovoljni s tem, da smo postali Evropejci in Evropejke,
ostali pa Slovenci in Slovenke, a zavedajmo se, da je
naša skupna blaginja močno
zasidrana v Evropi, v projek-

tu povezave celine," je v slavnostnem govoru poudarila
poslanka v evropskem parlamentu Mojca Drčar Murko
in opozorila, da demokracija
ne predstavlja le svobode
temveč tudi odgovornost.

Kovaški praznik v Kropi
V Kropi so ob Kovaškem šmarnu spet obudili več kot tristoletno kovaško tradicijo.
Marjana Ahačič,
Simon Habjan
Kropa - Legenda pravi, da je
v gozdu nad Kropo pred več
kot tristo leti sedem fantičev
našlo podobico svete Marije,
kroparske matere božje. Ko
so jo pokazali odraslim, naj
bi jo eden od njih brezbrižno
vrgel v ogenj, a je plameni
niso zajeli in ostala je nepoškodovana. Zato so na mestu, kjer so podobo našli, postavili cerkev, dan njene posvetitve, 2. julij, pa je postal
praznik, ki še danes povezuje
in združuje vse Kroparje.
"Kovaški šmaren je prireditev, namenjena Kroparjem,
tudi tistim, ki živijo po svetu
in takšnih ni malo. Na ta dan
se vračajo domov, zato je to
tudi družinski praznik pa
tudi priložnost, da se srečamo stari prijatelji, ki se med
letom pač ne vidimo," je pojasnila Metka Kavčič, predsednica Turističnega društva
Kropa, ki je skupaj z vsemi
društvi in organizacijami, ki
delujejo v kraju, pripravilo
tudi Kovaški šmaren. Letošnje dogajanje je bilo še posebej bogato. Odprli so razstavo starih fotografij ter obnovljene prostore v pritličju Kovaškega muzeja. Šmaren so

Kovači danes - odprta vrata Uka Kropa I Foto: Jasna Paladin
povezali s praznovanjem 115letnice domačega gasilskega
društva, pred Petračevo hišo
sta nastopili Godba Gorje in
pihalni orkester Lesce, ob bazenu so bili ves dan športni
turnirji, v centru Krope pa
delavnice za otroke in prikaz
rokodelskih obrti. V Vigenjcu Vice se je kovalo železo,
pred cerkvijo sv. Lenarta so
kuhali oglje. Zvečer so pred
Jurmanovo hišo pripravili
bogat kulturni program, dan
pa so zaključili z gasilsko veselico. Šmaren je tudi letos

zaokrožila nedeljska maša za
vse pokojne kovače.
V praznovanje se je tako kot
vedno doslej vključilo tudi
podjetje UKO Kropa. Kot je
povedal direktor Mitja Peternel, so organizirali dneve odprtih vrat in obiskovalcem
omogočili ogled delavnic in
kovanja v živo. Izdelovali so
dve kovani pozdravni tabli, ki
bosta stali na vhodih v Kropo
in so avtorsko delo arhitekta
Marjana Gašperšiča. Še posebej je bilo za obiskovalce
zanimivo kovanje polmetr-

skega kovanega zmaja, ki kot
bogata dota umetnika Joža
Bertonclja predstavlja simbol
kroparskega umetnostnega
kovaštva. Izdelovali so tudi
kovane klopi arhitekta Toneta Pogačnika, ki bodo krasile
kmalu obnovljeno podobo
starega trškega jedra. Pomembna je bila tudi njihova
vloga pri postavitvi razstave o
kovaških kolonijah v Kropi,
organizirali pa so tudi srečanje ustvarjalcev preteklih kovaških kolonij in se pogovorili o prihodnjih korakih.
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Deželne novice pred
volitvami v državni zbor
Deželne novice v skladu z zakonom o volilni kampanji objavljajo pravila o izrabi časopisnega prostora v času kampanje. V številki, ki bo izšla 12.
septembra, bomo enakovredno
predstavili radovljiške kandidate za poslance (1 volilna
enota, 3 okraj). Objavili bomo
tudi kratke najave volilnih
shodov, ki nam jih bodo poslali organizatorji volilne kampanje. Sporočil za javnost ne
bomo objavljali, stranke in
kandidati pa imajo možnost,
da zanje zakupijo prostor v
časopisu. Po sklepu časopisnega sveta v tej številki ne bo rubrike Mnenja in avtorskih prispevkov kandidatov za poslan-

ce. Vsem bomo v skladu z veljavnim cenikom zagotovili
enake pogoje za objavljanje
volilnih propagandnih sporočil. Vsa plačana obvestila, propagandna sporočila ter predstavitveni članki in pogovori
bodo v časopisu posebej označeni in razpoznavni kot propagandno volilno sporočilo. Tovrstna sporočila bomo na prvi
strani objavili največ v velikosti
20/II (dve koloni do višine
dvajsetih centimetrov) in na
zadnji do velikosti ene osmine
strani, pri tem pa bomo spoštovali vrstni red naročil.
Cveto Zaplotnik,
odgovorni urednik
Deželnih novic

Radovljica

Širokopasovni dostop za Kropo, Mlako
in Zadnjo vas
Občina Radovljica načrtuje nadgradnjo obstoječega omrežja
elektronskih komunikacij v občini ter povezavo zainteresiranih končnih uporabnikov na območjih, kjer zdaj širokopasovni dostop ni mogoč: v naseljih Kropa, Mlaka in Zadnja vas.
Občina bo gradnjo omrežja v teh treh naseljih prijavila na javni razpis ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje novih odprtih širokopasovnih omrežij bo
izbrala tistega ponudnika, ki bo predlagal najbolj optimalne
rešitve, omrežje pa bo pod enakimi pogoji dostopno vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev. Izgradnja
omrežja je predvidena v prihodnjih dveh letih, razpis za javno
zasebno partnerstvo pa je že objavljen. Investicija naj bi bila
po trenutnih ocenah vredna 910 tisoč evrov. M. A.
Lesce

Dvaindvajset novih parkirnih mest
V začetku julija so pred Trgovsko poslovnim centrom v Lescah začeli urejati novo parkirišče in avtobusno postajališče.
Po zazidalnem načrtu naj bi sicer v centru Lesc uredili skupaj 200 parkirnih mest, a so jih doslej le 111, od tega 57 v
kletni etaži trgovsko poslovnega centra. Na zemljišču, kjer
so podrli objekt Elga, zdaj urejajo še dodatnih 22 parkirnih
prostorov. Gradnja bo zaključena v začetku prihodnjega meseca. Občina Radovljica bo za investicijo namenila 84 tisoč
evrov. M. A.
Radovljica

Tokrat soglasje za plačilo delovne uspešnosti
Občinski svet je na julijski seji ponovno obravnaval soglasje za izplačilo povečanega obsega sredstev za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu Linhartova
dvorana Radovljica, ki ga na prejšnji seji niso izglasovali. Ob
dopolnjeni obrazložitvi Linhartove dvorane so tokrat svetniki sredstva v višini 7.520 evrov za leto 2008 vendarle
potrdili. Prav tako je občinski svet soglašal tudi z izplačilom
dodatne delovne uspešnosti zaposlenim v Osnovnem
zdravstvu Gorenjske. M. A.
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Obnovili cesto
skozi središče Krope
Republiška direkcija za ceste in Občina Radovljica sta v Kropi odprli obnovljeni odsek regionalne
ceste, ki ga je septembra lani močno poškodovala vodna ujma.
Cveto Zaplotnik
Kropa - Medtem ko je občina na trasi ceste poskrbela
za komunalno infrastrukturo, je direkcija do sredine julija meseca obnovila 105 metrov ceste, preostalih 415
metrov pa bo izvajalec del,
Cestno podjetje Kranj, dokončno obnovil, ko bo občina predvidoma do konca
septembra tudi na tem odseku uredila komunalne vode.
Direkcijo za ceste je popravilo opornih zidov, ureditev
odvodnjavanja ter asfaltiranje vozišča stalo 232.404
evre, občina in Komunala
Radovljica pa sta za komunalne vode ter za ureditev
robnika in pločnika na odseku regionalne ceste ter na
Placu do Gosposke ulice namenili 152.052 evrov.
"Z odprtjem obnovljenega
odseka uresničujemo del
obljube, da bo Kropa po obnovi še lepša, kot je bila pred
ujmo," je dejal župan Janko
S. Stušek in poudaril, da direkcijo čaka v prihodnje še
veliko dela pri urejanju preostalega dela ceste v Kropi
ter tudi pri obnovi ceste od
Radovljice preko Lipnice do
Krope. V želji, da bi se obnova Krope čimprej končala, je
pozval Kroparje k enotnosti,
sodelovanju in pomoči.
"Vsi, ki smo delali pri obnovi ceste, smo se kar najbolj

Na slovesnosti ob odprtju obnovljene ceste: Branko Žiberna, direktor Cestnega podjetja
Kranj, Peter Orehar, direktor komercialnega področja v DDC - svetovanje in inženiring,
direktor direkcije za ceste Gregor Ficko, predsednik državnega sveta Blaž Kavčič in župan
Janko S. Stušek I Foto: Gorazd Kavčič
trudili," je krajanom zagotovil direktor republiške direkcije za ceste Gregor Ficko in
dodal, da so stvari želeli urediti tako, da bi prestale morebitno novo ujmo. Kar zadeva
cesto do Krope, na direkciji
zagotavljajo, da jo bodo uvrstili v proračun za prihodnje
leto in da jo bodo v skladu s fi-

Klinarjeva hiša z
obnovljenim pritličjem
V Kovaškem muzeju v Kropi so obnovili pritličje.
Marjana Ahačič
Kropa - Kovaški muzej v Kropi obišče več kot deset tisoč
obiskovalcev na leto. Klinarjeva hiša - stavba, v kateri je
muzej, je dan pred Kovaškim
šmarnom dobila še 160 kva-

dratnih metrov obnovljenih
prostorov v pritličju, v katerih
bo turistično informacijski
center, muzejska trgovina in
urejen dostop do interneta. V
novem večnamenskem prostoru z multimedijo si obiskovalci muzeja že zdaj lahko
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V Kovaškem muzeju je ta čas na ogled razstava unikatnih
izdelkov, ki so med leti 2001 in 2007 nastajali v okviru
kovaške kolonije Kovanje umetnosti in umetnost kovanja.

nančnimi možnostmi začeli
postopno obnavljati.
"V Kropi se je po vodni ujmi
veliko naredilo, a ljudje ne
znajo biti potrpežljivi in strpni," je ugotavljal predsednik
krajevne skupnosti Ciril Kozjek in dodal, da pa vsi krajani
niso zadovoljni s prenovo ceste v središču vasi. Ker je nivo

dela ceste previsok in nagnjen proti hišam, je ob zadnjih neurjih voda zalila kleti
bližnjih hiš. Na problem je
opozorila tudi neformalna
delovna skupina prebivalcev
starega jedra Krope, ki tudi
meni, da je v Kropi nujna sanacija Kroparice in ostalih vodotokov.

ogledajo dva filma o Kroparjih, ki sta jih posnela legendarna Metod in Milka Badjura: Kroparske kovače iz leta
1954 in Kolednike iz leta
1967. Kot je povedala Kaja
Beton iz Kovaškega muzeja,
prvi prikazuje delo in življenje kovačev v Kropi, drugi pa
kroparsko šego koledovanja.
V obeh filmih kot igralci nastopajo številni Kroparji. V
prenovljenem pritličju so
uredili tudi sanitarije za obiskovalce Krope.
Klinarjeva hiša je zavarovana
kot kulturni spomenik. Občina Radovljica je stavbo od
podjetja UKO Kropa odkupila pred štirimi leti in začela
s postopno obnovo. Tako so
v zadnji fazi uredili še kanalizacijo z malo ekološko čistilno napravo, sistem za
odpravljanje kapilarne vlage, plinsko ogrevanje, električno inštalacijo, oporni
zid za hišo in sistem varovanja. Občina Radovljica je za
obnovo namenila 128.500
evrov, 76.500 je dodalo še
ministrstvo za kulturo. V prihodnje se bodo lotili še obnove podstrehe, menjave strehe
ter ureditve fasade in okolice
objekta.

Radovljica

Nova občinska volilna
komisija
Občinski svet je na zadnji seji
imenoval nove predstavnike
inštitucije, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica: v
svet OŠ Antona Janše Tatjano Horvat, Jožeta Andrejaša
in Petro Grimani, v svet OŠ
Staneta Žagarja Lipnica Simono Komac, Vinka Zadnikarja in Tineta Peternela ter v
svet OŠ F. S. Finžgarja Lesce
Milico Djukič in Braneta Kozinca. Tone Pfajfar je na seji
od svoje kandidature odstopil. V občinski komisiji za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja bo pokojno
Mijo Žagar nadomestil Dragomil Rozman, zaradi izteka
mandata pa je občinski svet
imenoval tudi novo občinsko
volilno komisijo, ki jo sestavljajo: Igor Bele (predsednik),
Mojca Valjavec (namestnica
predsednika), Ljudmila Erman (članica), Franci Pogačnik (namestnik članice), Špela Globočnik (članica), Zvonka Fajfar (namestnica članice), Matija Markelj (član) in
Marjan Jarkovič (namestnik
člana). M. A.
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