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Letos poudarek
na odnosih

Poslikano stopnišče
železniške postaje

Na OŠ Antona Tomaža Linharta v
tem šolskem letu nadaljujejo z
redno tedensko uro vzgojnega
dela.

Zanemarjeno stopnišče radovljiške železniške
postaje je dobilo novo podobo. Dijaki obeh
radovljiških srednjih šol so skupaj s člani Kluba
radovljiških študentov z grafiti na temo mesta
Radovljica poslikali obnovljeno notranjost.
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Ceste mimo Brezij ne bo več
Zemljišča nekdanje hitre ceste mimo Brezij bodo spet namenjena kmetijski rabi, kot želijo domačini.
Njihovo odločitev je potrdil občinski svet.
Marjana Ahačič
Radovljica - Desetletja dolgo
so se po polju mimo Brezij
valile kolone pločevine: Gorenjcev, ki so se vsako jutro
vozili proti Kranju, naprej
proti Ljubljani in popoldan
nazaj, turistov, ki so ob koncih tedna hiteli v Bohinj in
Kranjsko Goro, tovornjakov,
ki jih je pot vodila vse tja do
Istanbula in poleti reke turistov, ki so drle proti morju.
Tisti, ki so se redno vozili
tam mimo, se gotovo spomnijo moža, domačina, ki je
tako pogosto stal ob cesti in
opazoval avtomobile, ki so
drveli mimo. Ko so konec
septembra promet mimo Radovljice in Brezij preusmerili na avtocesto, je radovljiški
občinski svet na željo domačinov odločil, da bodo 360metrski mrtvi krak nekdanje
hitre ceste mimo Brezij razgradili. Približno 5 tisoč kvadratnih metrov površine bo
tako spet vrnjenih v kategorijo kmetijskih zemljišč.
Za takšno odločitev so morali svetniki razveljavili pred
letom dni sprejeti občinski
sklep, da se ta del ceste ohrani kot dovozna cesta s parkirišči za potrebe Brezij kot
pomembnega verskega in
turističnega središča. V letu
dni se je namreč mnenje v
krajevni skupnosti korenito
spremenilo: svet krajevne
skupnosti se je sredi julija

Domačini so se odločili, da se ostanek hitre ceste mimo Brezij razgradi.
odločil, da upošteva voljo
krajanov in civilnih pobud,
da je potrebno vse odseke
obstoječih cest na relaciji
Peračica-Črnivec, ki so po
izgradnji avtoceste ostali
brez funkcije, rekultivirati v
skladu z rabo sosednjih
zemljišč, to je spremeniti v
kmetijske površine.
"Odbor za prostor se z rešitvijo sicer ne strinja, ker se
nam zdi negospodarna in
zavira razvoj Brezij, a sklep
o tem, da se odsek opuščene
hitre ceste rekultivira v kmetijska zemljišča, podpiramo,
ker spoštujemo odločitev

krajanov," je na seji občinskega sveta poudaril predsednik odbora za prostor Simon Zore. Odstranitev hitre
ceste podpirata tako krajevna skupnost kot turistično
društvo Brezje, ki jih je občina pred odločanjem znova
vprašala za mnenje, svojih
stališč pa ni spremenil frančiškanski samostan. "Frančiškanski samostan na Brezjah ves čas zastopa mnenje,
da je v interesu romarskega
središča, da se cesta mimo
Brezij ne razgradi," so med
drugim zapisali. "Posebej
ob velikih romanjih je velik

problem z dovozom in parkiranjem osebnih avtomobilov, še posebej avtobusov.
Sedanjo hitro cesto bi bilo
potrebno podaljšati do naselja in s tem omogočiti krožni promet." A domačini, kot
pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Janez Praprotnik, vidijo razvoj kraja
drugače. "Brezje nikoli ne
bodo Lurd, množični tako
imenovani verski turizem ni
edina možnost za nas. Imamo čudovito, neokrnjeno
naravo, ki bi jo radi izkoristili tudi za postopen turističen
razvoj kraja."
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O smrti brez strahov

Spet pestro v
radovljiški knjižnici

Mednarodni dan
starejših

Uspeh kariere
v Monacu

V ponedeljek so si najmlajši
lahko prvič izposodili pravljične kovčke z lutkami in
knjigi.

Ob mednarodnem dnevu
starejših so v Domu dr. Janka Benedika pripravili zelo
raznolik program.

Bor Bajič, član Triatlon kluba
Gorenjska, se je v začetku
septembra udeležil tekmovanja v Monacu.
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V območnem odboru Hospica devet prostovoljk nudi
psihično in duhovno oporo
neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem.
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Domačini proti igralnici
Oster odziv civilne iniciative, ki še zbira podpise
nasprotovanja.
Marjana Ahačič
Dvorska vas - Potem ko je
občinski svet na zadnji seji
izdal soglasje za opravljanje
igralniške dejavnosti v zdraviliško-turističnem kompleksu, ki ga v Dvorski vasi
gradi podjetje Predence, so
se na odločitev z odločnim
nasprotovanjem takoj odzvali domačini. Ti ostro nasprotujejo ideji, da bi načrtovani turistično-zdraviliški
dejavnosti dodali še igralniško. Na zboru krajanov so se
organizirali v Civilno iniciativo za ohranitev zdravega
podeželja, prek katere bodo,
kot so zatrdili na novinarski
konferenci, z vsemi pravnimi sredstvi poskušali preprečiti igralništvo kot eno od
dejavnosti v nastajajočem
kompleksu
Renesansa.
"Prepričani smo, da je Občina Radovljica z danim soglasjem igralnemu salonu s
182 igralnimi mesti v kompleksu dvorca Drnča ravnala
v nasprotju z lastno Strategijo razvoja turizma, v kateri
je zapisano, da poteka obnova graščine Drnča v Dvorski
vasi za namene zdraviliškega turizma in turizma dobrega počutja, sončnih in
zračnih ter vodnih kopeli," v
imenu iniciative poudarja
Andrej Avsenek.
Kot je povedal Peter Gala,
glavni projektant kompleksa
Renesansa, takšnega nasprotovanja niso pričakovali. "Iskanje ekonomičnosti

projekta pač pripelje do različnih rešitev," pojasnjuje
dejstvo, da igralniško dejavnost v kompleks vključujejo
šele sedaj. "V javnosti se
zdaj zmotno govori, da se bo
spremenila osnovna dejavnost objekta, kar ni res:
osnovna dejavnost ostaja
takšna, kakršno smo načrtovali, v delu, ki smo ga pridobili s privarčevanjem prostorov, pa smo videli možnost
igralniške dejavnosti."
Župan Janko S. Stušek pojasnjuje, da je z izdajo soglasja
občinskega sveta za opravljanje igralniške dejavnosti v
Dvorski vasi občina vstopila v
postopek za dodelitev koncesije, ki je v državni pristojnosti. "Gre za dopolnitev načrtovane ponudbe, če pa bi se
izkazalo, da to pomeni tudi
krnitev dogovorjene programske ponudbe, bo zagotovo potrebna ponovna odločitev o sprejetem soglasju.
Enako velja za primer, če bo
civilna iniciativa ali kdo drug
predstavil argumente proti
legalnosti izdanega soglasja,"
zagotavlja župan.
"Sicer pa o vlogi družbe Predence Urad za nadzor prirejanja iger na srečo postopek
še vodi, tako da dokončna
odločitev o koncesiji še ni
sprejeta. Ob tem poudarjam, da je za vodenje politike na področju igralništva
pristojna in odgovorna država, ki odloča, komu in pod
kakšnimi pogoji izda koncesijo."
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Pobuda za novo občino
Lipniška dolina

Prvi predlogi poravnav

Občinski svet bo o pobudi odločal na prihodnji
seji, ki bo 23. oktobra.

Informacija o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Radovljica

Marjana Ahačič
Državni zbor je zaprosil radovljiški občinski svet za
mnenje o predlogu za ustanovitev občine Lipniška dolina, ki ga je sredi septembra na pobudo občinskega
odbora N.Si Radovljica, Civilne Iniciativa (za) Ljudi
pod Jelovico - Cilj, gorenjskega odbora Zelenih Slovenije in Liste modrega sožitja
E-KOLO državnemu zboru

V teh dneh se župan Janko
S. Stušek na informativnih
pogovorih sestaja s predsedniki krajevnih skupnosti in svetniki, ki prihajajo
iz Lipniške doline. "V času
do naslednje seje občinskega sveta bomo pripravili
ugotovitve o skupnih stališčih ter prednostih in slabostih ene ali druge odločitve," je trenutne postopke
pojasnil župan Stušek, ki
se, kot pravi, pred oprede-

Občina Lipniška dolina bi vključevala KS Lancovo, Kropa, Kamna Gorica, Srednja Dobrava in
Podnart, v katerih živi približno 4 tisoč prebivalcev.

v postopek poslal poslanec
Anton Kokalj. Občinski svet
se bo o tem odločal na prihodnji seji, 22. oktobra.
Gre za že tretjo pobudo za
ustanovitev samostojne občine Lipniška dolina, ki naj
bi vključeval krajevne skupnosti Lancovo, Kropa, Kamna Gorica, Srednja Dobrava
in Podnart, v katerih živi nekaj manj kot 4 tisoč prebivalcev. Kot glavni argument
za odcepitev krajev na desnem bregu Save predlagatelji navajajo dejstvo, da naj bi
občina Radovljica že desetletja zanemarjala razvoj Lipniške doline.

litvijo občinskega sveta zaradi "stalnih očitkov o zavajanju in izvajanju pritiskov" o pobudi ne želi javno opredeljevati. "Apeliram
pa na odgovornost predlagateljev, od katerih dva nista iz Doline, eden pa tam
živi šele eno leto, da pripravijo pobude, ki bodo dober
temelj za odločanje, tako
svetnikov kot javnosti. Do
sedaj pripravljena besedila
namreč ne izražajo poglobljene analize. Glede na navedeno se zato zna zgoditi,
da bo referendum za občino Lipniška doli na že tretjič zapored negativen."

Milan Pohar,
Občina Radovljica
Občina Radovljica je že leta
2004 vložila zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na Državno pravobranilstvo v Kranju,
in sicer za vse krajevne skupnosti občine Radovljica, ki so
za krajane v preteklosti sklepale pogodbe o vlaganju v javno
telekomunikacijsko
omrežje s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije, d. d., in
Samoupravnimi interesnimi
skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet.
V letu 2008 je reševanje zahtevkov Občine Radovljica
prevzelo Državno pravobranilstvo RS v Ljubljani. Sredi
meseca avgusta so občini posredovali prve predloge poravnav. Pri določitvi zneskov
je državno pravobranilstvo
upoštevalo določila zakona,
da se od osnove odštejejo priključnina in prispevki SIS-u,
namenska sredstva iz državnega proračuna ter stroški
hišne inštalacije in terminalne opreme.

Prve prejete predloge smo
predstavili članom svetov
Krajevnih skupnosti, na katere se nanašajo. Te so, če so
se s predlogi strinjali, pisno
pooblastili župana za podpis
predlogov poravnav. Če se
katera KS s predlogom ne
strinja, jih prosimo, da posredujejo originalne verodostojne dokumente, ki dokazujejo, da je treba posamezni predlog poravnave popraviti. Župan je prve predloge
poravnav podpisal 4. septembra. Proces še ni zaključen.
S podpisom poravnav nastanejo pogoji za izvedbo postopkov na Občini Radovljica, ki so povezani z začetkom
izplačil dejanskim končnim
upravičencem (občanom in
pravnim osebam, ki so vlagali sredstva v izgradnjo javnega
telekomunikacijskega
omrežja na območju občine
Radovljica).
V ta namen je Občinski svet
na seji 24. septembra 2008
sprejel Odlok o postopku
vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na

Prve prejete predloge smo predstavili članom
svetov Krajevnih skupnosti. Če se katera KS s
predlogom ne strinja, jih prosimo, da posredujejo originalne verodostojne dokumente, ki dokazujejo, da je treba posamezni predlog poravnave
popraviti.
območju občine Radovljica,
ki podrobno ureja postopke,
terminski plan vračanja, način obveščanja, dokumente
in obrazce, ki se bodo v procesu vračanja uporabljali.
Objavljen je v tokratnih
uradnih objavah in na spletnih straneh Občine Radovljica (www.radovljica.si).
Proces vračanja vodi, v ta namen, s strani župana imenovana komisija, ki jo sestavljajo tudi predstavniki
svetov KS.
V roku 60 dni od podpisa
poravnave z Državnim pravobranilstvom bo Slovenska odškodninska družba
občini nakazala denar. Za
vsako od vlog za vračilo vlaganj bomo izdelali seznam

končnih upravičencev in ga
javno objavili. Vse končne
upravičence bomo s pomočjo posebnega obrazca
prosili za podatke, ki jih
bomo uporabili za sestavo
poravnalne pogodbe med
končnim upravičencem in
občino. V roku 30 dni od
podpisa poravnalne pogodbe bo denar nakazan. Navedeni odlok predvideva tudi
postopke v situacijah, ko
končni upravičenec ni tisti,
ki smo ga našli v seznamu,
kako bo denar, ki ga končni
upravičenci niso prevzeli
po treh letih, prenakazan
na račune KS, na območju
katerih je bil denar zbran,
ter za kakšen namen se lahko porabi.

N.Si proti soglasju
Na seji OO N.Si Radovljica
so svetniki poleg problemov
v zvezi z volilnim neuspehom stranke največ časa posvetili soglasju Občinskega
sveta za igralniško dejavnost v Dvorski vasi. Ostro
so nasprotovali tem soglasju in sklenili, da bodo organizirali okroglo mizo na
temo igralništva, na katero
bodo povabili poleg zainteresiranih občanov tudi strokovnjake s področja igralništva.

Novi predstavniki
Občinski svet je v Svet javnega zavoda OŠ F. S. Finžgarja Lesce imenoval Toneta Pfajfarja. V Svetu javnega
zavoda Glasbena šola Radovljica bodo Mateja Sitar,
Rok Rozman in Avgust
Mencinger. V Komisiji za
mladinsko dejavnost pa bo
Maksimiljana Kalana, ki je
odstopil, nadomestil Mladen Stunkovič. M. A.

Odločitev mora biti dobro pretehtana in argumentirana,
svari Dušan Petrač, ki se je bil pretekli teden spet v Kropi.
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O prostorskih dokumentih,
koncesiji in cesti
Na zadnji seji je radovljiški občinski svet največ pozornosti namenil koncesiji za igralniško dejavnost
v Dvorski vasi, poročilu o izvrševanju proračuna ter prostorskim dokumentom.
Marjana Ahačič
Na seji je župan Janko Sebastijan Stušek svetnike najprej seznanil s predlogom za
ustanovitev občine Lipniška
dolina, ki je bil sredi septembra poslan v postopek v državni zbor. Mnenje bo občinski svet obravnaval na seji
22. oktobra. Nato so svetniki
sprejeti osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas, ki
je do 21. oktobra tudi javno
razgrnjen. Dokument ureja
območje na severozahodnem delu Dvorske vasi, kjer
je na približno 4 tisoč kvadratnih metrih površine
predvidenih šest stanovanjskih objektov.
Sprejet je bil tudi osnutek
odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za stanovanjsko naselje "Na
Plani" v Lescah, ki bo v javni
razgrnitvi do konca meseca.
Novi odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na
območju občine Radovljica
je bil sprejet po skrajšanem
postopku - natančnejše informacije objavljamo na 2.

Na sprejemu pred začetkom seje so se občinski svetniki pridružili čestitkam padalski ekipi
leškega kluba.
strani. Odlok natančneje
ureja postopek za določitev
seznama dejanskih končnih
upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev
vračila ter pogoje in roke vračanja pridobljenih sredstev
upravičencem.
Svetniki so sklenili, da se
odsek opuščene hitre ceste
mimo Brezij v celoti rekultivira v kmetijska zemljišča in
soglašali z dodelitvijo koncesije za opravljanje igralniške
dejavnosti v turistično-

zdraviliškem kompleksu Renesansa v Dvorski vasi.
Občinski svet se je seznanil
še s polletnim poročilom o
izvrševanju letošnjega občinskega proračuna ter sprejel poročilo o odpravi posledic neurja, ki je 18. septembra 2007 prizadelo območje
občine, z izhodišči ukrepov
za leti 2009 in 2010.
Na sprejemu pred začetkom
seje so se občinski svetniki
pridružili čestitkam padalski ekipi leškega kluba, ki je

pod vodstvom trenerja Draga Bunčiča tudi na letošnjem poletnem svetovnem
prvenstvu na Slovaškem dosegla vrhunske rezultate.
Župan Janko S. Stušek je
nagrade izročil svetovnima
prvakoma Ireni Avbelj in
Senadu Salkiču, srebrnemu
Domnu Vodišku, bronasti
Maji Sajovic, k osvojenemu
ekipnemu naslovu svetovnih prvakov pa so prispevali
še Uroš Ban, Borut Erjavec
in Roman Karun.

Turistični obisk v občini Radovljica
Prvih šest mesecev letošnjega leta je kazalo na zelo uspešno turistično sezono v občini, a je bilo julija
in avgusta manj nočitev.
Mojca Vnučec Špacapan
Osemindvajset ponudnikov
nočitvenih kapacitet v naši
občini, ki imajo na voljo 637
ležišč v kampih, hotelih,
penzionih, apartmajih, turističnih kmetijah in drugih
nastanitvenih objektih, je
prijavilo za 8,5 odstotnih
točk več nočitev kot v prvih
šestih mesecih leta 2007.
V Strategiji razvoja turizma
v Občini Radovljica 2007-

beležili za 6 odstotnih točk
manj nočitev kot v poletnih
mesecih leta 2007, kar pomeni 6.541 nočitev manj.
Število nočitev v kampih je
bilo za 11,4 odstotnih točk
manjše, v hotelih, penzionih in drugih nastanitvah
pa sicer le za 4 odstotne točke manjše. Verjetno je k
zmanjšanemu obisku največ pripomogla graditev avtocestnega odseka, zaradi
česar je bil dostop otežen,
izvozi so se večkrat spreminjali, prometna signalizacija ni bila ustrezna, postavitev turistične signalizacije
pa je bila onemogočena.
Večjih sprememb v strukturi gostov v letošnjih prvih
osmih mesecih nismo opazili. Tudi letos prevladujejo
tuji gostje, ki predstavljajo
92 odstotkov vseh gostov.
Število dni bivanja gostov je
v prvih osmih mesecih leta

2013 je kot kvantitativni cilj
določena 6-odstotna letna
stopnja povečanja števila
nočitev. V lanskem letu smo
dosegli več kot 13-odstotno
letno stopnjo rasti. Kljub
uspešni prvi polovici leta
nam v letošnjem letu žal zagotovo ne bo uspelo ponoviti tega rezultata, glede na to,
da je v poletnih mesecih
ustvarjenih skoraj 85 odstotkov nočitev celega leta in da
smo v juliju in avgustu za-
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2008 glede na lani ostalo
nespremenjeno, to je 2,8.
Največ nočitev je bilo zabeleženih v treh kampih radovljiške občine, to je 74 odstotkov vseh nočitev.
V prvih osmih mesecih so
turisti v občini Radovljica
plačali v občinski proračun
50.144 evrov turistične takse, lastniki počitniških hiš
ali počitniških stanovanj pa
11.601 evrov. Odhodki v občinskem proračunu za programe s področja turizma
pa so v letu 2008 predvideni v višini okoli 150 tisoč
evrov. Iz občinskega proračuna so sofinancirani programi, ki jih izvajajo turistična društva, programi, ki
jih izvaja Lokalna turistična organizacija, večje kulturno turistične prireditve
in promocija občine Radovljica kot turistične destinacije.
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Nočitve v občini Radovljica v obdobju od januarja do
avgusta za leti 2007 in 2008 I Vir: Poročila o plačani turistični taksi
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hvala za
zaupanje

Turizem in razvoj
občine 2
Janko S. Stušek, župan
Urejenost krajev je predpogoj,
da se turisti dobro počutijo, da
hvalijo, da vedo, da je red, da
nekdo skrbi za lep videz in da
je to namenjeno njim, obiskovalcem. Pometene ceste, opleti
robniki, pokošene bankine,
cvetoče zelenice, okrasne
skulpture in urejeni spomeniki, cestnoprometne oznake, turistične usmerjevalne table, informativne pisarne, vse to je
prvi vtis, da se bo gost zaustavil in se pozanimal o kraju,
ljudeh, zgodovini, možnostih
prenočevanja ali počitnikovanja. Nadaljnji pogoji so za
razvoj turizma vedno bolj
kompleksni, vendar tudi nujni. Gre za izvirno in kvalitetno ponudbo gostinstva, možnost dobrega in ne zapletenega
informiranja, razvoj posteljnih
in namestitvenih kapacitet,
zlasti pa za ponudbo vsakovrstnih kvalitetnih prireditev
ter kreativnih, rekreacijskih,
adrenalinskih, doživljajskih
oblik aktiviranja gostov. Še
najbolje je, če imajo doživetja
večjo ali manjšo zgodbo, aktivnosti pa prepričljivost (merljivega) uspeha. Turizem je potrebno organizirati tako, da se
bo gost na koncu počitnic počutil pomembnega, da bo s seboj
za prijatelje odnesel zgodbo, izkušnje, spoznanje ali novo
znanje. Takšen turist bo še prišel in dober glas se bo širil.

Janko S. Stušek, župan
gostinske vsakodnevne konzumente, ki so še najbolj predvidljivi in dostikrat podcenjeni.
Goste je potrebno poznati po
značajih, navadah, kraju bivanja, njihovem interesu in
jih navaditi na konstantno
ugodje, ko so pri nas. Ali mi
poznamo naše goste? Vemo,
od kod so, kaj si želijo, kaj jim
lahko nudimo in kaj bi jim
lahko nudili v skladu z njihovimi željami? Pomembno je,
da jih skušamo v tranzitu zaustaviti in s cestnimi reklamnimi tablami spraviti z avtoceste. Vendar to ni dovolj. Potrebna je izvirnost, posebnost.
Smo pripravljeni skupaj z občino združiti sredstva in zgraditi trideset metrov visok reklamni stolp z razgledno ploščadjo, da bi turista zamikalo,
kaj in kako se vidi? Smo pri-

Občina bo krepila in podpirala vlaganja v turističnogostinske objekte, ki pomenijo nove korake pri turističnem prilivu in razvoju gospodarstva.

"Turizem smo ljudje", je eden
naših najbolj znanih turističnih sloganov, ki ga je ob, mislim, da okrogli obletnici praznovanja poslalo v eter Turistično društvo Lesce in so ga
mnogi povzemali, med njimi
tudi predstavniki Turistične
zveze Slovenije. Naš turistični
paradni konj Šobec in društvo
prav gotovo vesta, da brez ljudi
turizma ni. Vendar morajo
biti zavzeti ljudje na obeh straneh: na turistični in gostiteljski. Gostiteljska stran bi pri
nas morala biti znana, predvidljiva in obvladljiva ter poklicno dobra. Žal še vedno ni.
V mnogih gostinskih lokalih in
turističnih pisarnah je ponudba daleč od navedenih ciljev.
Bolj zapletena situacija je s turisti, z gosti, ki jih čakamo kot
pajki svojo žrtev, a jih ne poznamo. V naši občini so gostje,
turisti večinoma tranzitni in
naključni. Druga večja skupina turistov so izletniški gostje
iz sosednjih turističnih krajev.
Tretji so slovenski izletniki,
največkrat z namenom, in šolarji na ekskurzijah. Naslednji
so romarji, športniki in rekreativci (planinci, raftarji, letalci,
golfisti, konjeniki, kolesarji in
še kdo). Končno lahko omenimo tudi domačine in zaposlene sosede kot turistično-

pravljeni s programi vabiti turiste v njihovem domačem
kraju, v Münchnu, Salzburgu, Celovcu, Trstu in še kje?
Občina bo krepila in podpirala vlaganja v turističnogostinske objekte, ki pomenijo
nove korake pri turističnem
prilivu in razvoju gospodarstva. Želimo, da se z več desetmilijonsko gradnjo kompleksa
Mivka čim prej začne, da se
čim prej obnovi Dernski grad
in zgradi hotel Rezidence, da
se obnovi letališka steza in dogradi avto-avio camp, da se
zgradi nov igralniški hotel pri
Casinoju Tivoli, da se zgradi
nova restavracija na Šobcu, da
se zgradi golf center s hotelom
na Golfu, da se zgradi vodni
park pod Golfom, da se zgradi
kamp za počitniške prikolice in
kamperje v Begunjah, da se za
prireditve rekonstruira grad
Kamen, da se zgradi manjši
hotel na Brezjah, da se zgradi
avtokamp na Černivcu, da se
obnovi Kapsova graščina v poseben turističen objekt, da ponovno prične delovati hotel
Grad Podvin, da se obnovi hotel Grajski dvor, da ... nam avtocesta pripelje ljudi, turiste in
ne le hrupa ali težav. Turizem
smo ljudje, vendar ljudje moramo trdo delati, vlagati, tvegati
in za turizem živeti.
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Občinske novice
Zakaj kombinirani
oddelki?
V Vrtcu Radovljica imajo letos osem
kombiniranih oddelkov. Starše skrbi, da imajo
zato starejši otroci slabše možnosti za razvoj.
Ana Hartman
"Razlika med dve- in štiriletnimi otroki, ki so pomešani
v kombiniranih oddelkih, je
ogromna. Vzgojiteljice se
morajo prilagajati vsem starostim in zato so starejši
otroci gotovo prikrajšani. Ne
bodo napredovali tako, kot
bi lahko v skupini enako starih otrok," meni Andreja
Mauko, mama štiriletne deklice, ki so jo lani sprejeli v
Vrtec Radovljica v skupino
Račke. "Ta skupina je bila
zelo povezana, z novim šolskim letom pa so jo razbili v
pet oddelkov od drugega do
četrtega leta, po štiri otroke
v vsakega," pravi Maukova
in dodaja, da je s takšno razdelitvijo nezadovoljnih večina staršev lanskih Račk,
kar so pokazali tudi na roditeljskih sestankih.
"Naši štiriletniki se večinoma ne vključujejo v družbo
mlajših. Še po enem mesecu iščejo vrstnike iz lanske
skupine, da bi se igrali skupaj. Zaradi mlajših otrok
gredo zdaj težje na sprehod,
starejši govorijo bolj 'otročje', ko mlajši počivajo, se
včasih igrajo kar pred vrati
igralnice, da jih ne motijo.
Mislimo tudi, da bi se v skupini enako starih otrok naučili več pesmic, spoznali
več pravljic ...," je Maukova
strnila pomisleke staršev
lanskih Račk. Vztrajati nameravajo pri novi razdelitvi
skupin, predlagajo pa, da jih
oblikujejo iz dve- in triletnih
otrok.
A v tem primeru bi, tako
ravnateljica Francka Kocjan, pred vrati Vrtca Radovljica ostalo štirideset otrok:

"Zaradi izrednega vpisa v
vrtec so problemi nastajali
tudi pri sestavi oddelkov
glede na starostno strukturo. Naša dolžnost je, da jih
v skladu z zakonodajo sestavimo tako, da lahko
sprejmemo čimveč otrok.
Tako smo organizirali tudi
kombinirane oddelke za
otroke od drugega do četrtega leta, ker je bilo v tej
starosti največ vpisa."
V vseh enotah vrtca je osem
takih oddelkov, od tega pet
v radovljiški. Zaradi večje
zahtevnosti dela imajo normativ znižan na 19 otrok.
Bojazni staršev so po mnenju Kocjanove odveč:
"Otroci zaradi različnih starosti nimajo težav s prilagajanjem v nove skupine.
Delo in igra normalno potekata. Strokovni delavci program, načrtovan za skupino starejših in mlajših, primerno izvajajo. Dejavnosti
večinoma potekajo po
manjših skupinah, vsako
vsebino pa strokovne delavke znajo dobro predstaviti
mlajšim in starejšim otrokom."
Prepričana je, da razvoj
otrok v takih oddelkih ne
bo nič slabši. "Veliko pridobijo na socializaciji. Vsak
otrok bi moral iti skozi tak
oddelek, saj je tu veliko
medsebojnega prilagajanja,
pozornosti, sporazumevanja. Razvoj govora bo potekal, nič hudega pa ni, če
starejši otrok ve, kako mlajši reče neki stvari," meni
Kocjanova in dodaja, da
bodo staršem zaradi pomislekov dodatno predstavili
delo v kombiniranih oddelkih.

Problem so smeti in gradnje
Jakob Demšar, član občinskega sveta (samostojni svetnik Socialnih demokratov)

Ali se lahko na kratko predstavite?
"Star sem 55 let, živim v Lescah, po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani pravnik. Sem poročen in oče
dveh hčera. Zaradi beneficirane delovne dobe sem že
upokojen, sicer pa predavam
Gospodarsko pravo na Visoki komercialni šoli v Celju in
Fakulteti za turizem v Portorožu ter predmet Preiskovanje gospodarske kriminalitete na Fakulteti za varnostne
vede v Ljubljani. Sem tudi
član državnega predsedstva
Socialnih demokratov v
Ljubljani."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"Posebej me veseli, da smo
občinski svetniki ne glede na
politično pripadnost predvsem usmerjeni v nadaljnji
razvoj občine. Ob tem me
občasni "kratki stiki" med
svetniki ne motijo. Nasprotno, kritične pomisleke štejem kot dobrohoten poziv k
iskanju najboljših rešitev.
Ne maram pa žaljivk in laži.
Ob tem moram pohvaliti občinsko upravo, ki strokovno
in korektno opravlja svoje
delo. Kritičen pa moram biti
do nesprejetja novega statuta kot temeljnega pravnega
akta občine, kar je povezano
z ideološko razdeljenostjo
glede partizanskega praznika občine 5. avgusta. Kot po-

Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Promet v Lescah je kaotičen, manjka pločnikov, kolesarskih stez in varnih šolskih poti. Zato bo treba
obuditi prometno študijo, s
katero občina že razpolaga."

Jakob Demšar I Foto: Anka Bulovec
tomec partizanske družine
menim, da bi morali biti na
ta praznik ponosni vsi prebivalci občine ne glede na politične razlike."
Kaj je trenutno največji problem v občini in kako bi ga
rešili?
"Problem, ki se nam vleče
že dolga leta, je deponiranje smeti. Za to pa nimam

nobene čarobne paličice.
Najprej naj svoje naredi
stroka, ki naj določi primerno lokacijo in obliko deponije, mogoče sežigalnico.
Kot turistično razvojni problem vidim premalo kolesarskih stez (primerjava z
Avstrijo), kot varnostni problem se mi odraža premajhna povezanost policije
z lokalno skupnostjo in

Ste tudi predsednik upravnega odbora ALC Lesce.
Kako komentirate zaplet z
zasukom in asfaltiranjem
vzletno pristajalne steze?
"Stezo je treba asfaltirati.
Upoštevati je treba mnenja
prizadetih krajanov, kar se
bo dejansko in pravno uresničilo z novimi poslovnimi,
organizacijskimi, tehničnimi, varnostnimi in okoljskimi pravili v ALC."
Kako preživljate prosti čas?
"Igram tenis, kolesarim,
balinčkam s sosedi, berem
pravniško in leposlovno literaturo ter vse mogoče časopise in revije, rad pa tudi
potujem v daljne tople dežele."

O smrti brez strahov
V območnem odboru Hospica devet prostovoljk nudi psihično in duhovno
oporo neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem.
Urša Peternel

www.gorenjskiglas.si

okoljem, v katerem deluje,
zato bo treba spremeniti zakonodajo. Kot finančni problem vidim prepočasne različne gradnje v občini. Vse
traja predolgo, izvajalci nekaj razkopljejo, nato izginejo in se spet pojavijo. Zaradi njihove istočasne angažiranosti na različnih krajih
jih je treba "pritisniti" s
krajšimi roki, ki bodo gradnje pocenili."

Cveto Zaplotnik

Radovljica - "Neradi govorimo o smrti, pa vendar je del
našega življenja in se ji nihče ne more izogniti. Prav
zaradi izrivanja misli iz pogovora o smrti je naša stiska
toliko večja, ko se z njo soočimo, bodisi ko umirajo
ljudje, ki jih imamo radi, ali
ko umiramo sami." To se
besede Metke Klevišar,
ustanoviteljice Slovenskega
društva Hospic. Društvo
spremlja neozdravljivo bolne in njihove svojce ter si
prizadeva za detabuizacijo
smrti in za naraven odnos
do umiranja in žalovanja.
Od leta 2002 območni odbor društva deluje tudi na
Gorenjskem. Kot je povedala vodja prostovoljcev v Območnem odboru hospica
Zgornja Gorenjska Stana
Krebs, pokrivajo območje
od Kranjske Gore do Kranja. "Bistvo delovanja društva je pomoč neozdravljivo

bolnim in njihovim svojcem. Drugo področje dela je
pomoč žalujočim, velik poudarek pa dajemo detabuizaciji smrti. Žal je še vedno
veliko strahov in predsodkov, ljudje se težko pogovarjajo o smrti, umiranju," je
povedala Stana Krebs. V območnem odboru imajo trenutno devet prostovoljk, ki
nudijo psihično in duhovno
oporo neozdravljivo bolnim
in njihovim svojcem v težavnem procesu sprejemanja bližnje smrti. Po besedah Stane Krebs spremljajo
neozdravljivo bolne na
domu, v bolnišnici ali v
domu za ostarele. "Ko nas
pokličejo, neozdravljivo bolnega najprej obišče naša koordinatorka oskrbe. Če je
potrebno, se poveže z zdravnikom, patronažno službo
... Nato se pogovori z bolnikom in svojci." Na osnovi
razgovora izberejo prostovoljko, ki prihaja dvakrat do
trikrat na teden, njena glav-

na naloga pa je pogovor in
nudenje psihične in duhovne pomoči. "Bistveno je, da
bolniku prisluhneš, da začuti, da si res pri njem," je
povedala Stana Krebs. Zelo
pomemben je pogovor o
bolnikovih strahovih, prostovoljke skušajo pomagati,
da se ti razblinijo in da bolnik smrt pričaka miren,
spravljen s seboj in svetom.
Pogosto je zelo pomemben
tudi pogovor s svojci, ki potrebujejo nekoga, s komer
se lahko pogovorijo in mu
zaupajo svoje strahove.
"Vsakemu povem, naj se
poslovijo od umirajočega.
Naj mu rečejo, da ga imajo
radi, da bodo mislili nanj in
da lahko gre, da bodo že
uredili tako, kot si je on želel. Pomembno je, da umirajoči vidi, da ni zamer, jeze
... potem lažje umre." Stana
Krebs, ki je doslej spremljala že več neozdravljivo bolnih, je prepričana, da se
smrti ni treba bati in da je

Vodja prostovoljk Stana
Krebs
prehod na drugo stran lahko miren in spokojen, kot
zaključek neke dopolnjene
poti.
Še več o dejavnosti društva
lahko vsi, ki jih to zanima,
izvedo danes med 15. in 17.
uro, saj ob svetovnem dnevu Hospica v Radovljici na
Ljubljanski cesti 60 v
Domu veteranov poteka dan
odprtih vrat. Vabijo vse, ki
jih težijo strahovi pri delu z
neozdravljivo bolnimi, in
druge, ki se srečujejo z bolniki ali njihovimi svojci.
Hkrati bo potekalo tudi
uvodno srečanje novih prostovoljcev.
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Krajevne novice

Novo pokopališče
ob prazniku
"Brezje smo radovljiški jug, zato nam občina namenja najmanj sredstev," je kritičen Janez Praprotnik
Marjana Ahačič
Brezje - Preteklo soboto je ob
krajevnem prazniku na Brezjah pater Silvin blagoslovil
obnovljeni del krajevnega pokopališča. "Ko pridemo v
neko vas, najprej pojdimo na
pokopališče, to nam namreč
pokaže ne le odnos ljudi do
pokojnih, temveč tudi na odnose med nami, živimi," je
dejal v nagovoru krajanom.
Dve leti je trajala obnova pokopališča na Brezjah; lani so
uredili stari del, letos novega, na katerem so dogradili
ograjo, uredili prostor za žarne grobove ter razsvetljavo.
49.500 evrov vredno investicijo je ob krajevni skupnosti
in občini Radovljica sofinanciral tudi frančiškanski samostan. "Ob tej priložnosti
smo zaključili tudi obnovo
dveh cest v kraju; vsa infrastruktura je tako zdaj v zemlji, uredili pa smo tudi odvodnjavanja," je zadovoljen predsednik sveta KS Brezje Janez
Praprotnik. Žal, pravi, občina

Janez Praprotnik

Obnovljeno pokopališče je blagoslovil pater Silvin.

svoji najjužnejši krajevni
skupnosti namenja nesorazmerno malo denarja, tako da
morajo večino investicij financirati s sredstvi, ki jih
zberejo sami.
"Načrtov za prihodnje leto je
veliko, kako bo s sredstvi in
realizacijo, bomo še videli.
Najbolj bi potrebovali urejeno
kanalizacijo. Prvi načrti zanjo
so bili narejeni že pred več

kot tridesetimi leti, zdaj pa
nas prepričujejo, da naj si postavimo male čistilne naprave. Veseli smo, da se je občinski svet odločil, da se ostanek
stare magistralne ceste mimo
Brezij razgradi - pretekli petek smo se prav zato domačini zbrali in zadovoljni z
odločitvijo spekli vola!"
Kot pravi, razvoja vasi ne vidi
v masovnem turizmu. "Brez-

je nikoli ne bodo Lurd. So le
vas okoli cerkve, zato je razvoj, tudi tako imenovanega
verskega turizma, treba zastaviti drugače. Sam ga vidim
predvsem v majhnih, družinskih turističnih ponudbah.
Priložnosti je veliko, imamo
največje strnjeno območje
gozda v občini, Brezje so
oaza miru. A najprej je treba
začeti z urejanjem vasi."

Veseli grad tokrat v dvorani
Marjana Ahačič
Lancovo - Vse poletje se je
gledališka skupina pod vodstvom režiserke Alenke
Bole Vrabec pripravljala, da
enodejanko domačinke z
Lancovega, pisateljice Polone Škrinjar, premierno
predstavi med slikovitimi
ruševinami Pustega gradu.
Pa se zaradi slabega vremena tokrat ni izšlo. Navihano
zgodbo o gradu, kjer ne vladajo grajska pravila, ampak
smeh, so zato odigrali kar v
domu krajanov na Lancovem. Domačini so jo sprejeli z navdušenjem. Zadovoljna pa je bila tudi avtorica,
Polona Škrinjar. "Predstava
je natančno takšna, kakršno

sem se sama predstavljala,"
je povedala, ko so zadnji gledalci odhajali iz domače
dvorane. "Pa ni vedno tako;
dramaturgi in režiserji si
besedilo pogosto razlagajo
po svoje."
Tokrat se je, za spremembo
od zgodb, ki so nastajale v
zadnjih letih, odločila za komedijo. "Priznati moram,
da me je skrbelo, kako bo
šlo. A tam, kjer ni popolnoma uspelo meni, je svoje dodala režiserka, tako da sem s
predstavo zares zadovoljna.
Škoda bi bilo, če bi bil ves
trud, ki so ga vanjo vložili
igralci, omejen le na premiero. Prepričana sem, da je
tu okoli še dovolj dvoran,
kjer bi se lahko predstavili."

Avtorica Polona Škrinjar in režiserka Alenka Bole Vrabec z
vso igralsko ekipo Veselega gradu po premieri

Gostoljubno in urejeno Lancovo
V soboto so na Lancovem podelili priznanja za najbolj urejene domove. V kulturnem domu tudi premiera.
Marjana Ahačič
Lancovo - Ker vreme organizatorjem letošnje prireditve v
okviru Venerine poti na Lancovem ni bilo naklonjeno, so
organizatorji prireditev, ki
naj bi se po načrtih sredi septembra odvijala na slikovitem
Pustem gradu, v soboto, žal v
okrnjeni obliki prestavili v
tamkajšnji dom krajanov.
Tam so člani KPD Jelovica
Lancovo pod režijskim vodstvom Alenke Bole Vrabec in
v sodelovanju z radovljiškim
Linhartovim odrom premierno uprizorili komedijo Veseli
grad, avtorice Polone Škri-

njar. Turistično društvo Lancovo pa je dogodek izkoristilo
za podelitev priznanj najboljšim v na tekmovanju Moja
dežela, lepa in gostoljubna.
Dobili so jih: Nataša Pančur,
Cvetka Pogačnik in Cvetka
Berce z Lancovega za najbolj
urejene domove ter Jaka Koselj iz Spodnje Lipnice, ki že
leta dolgo skrbi za tamkajšnjo kapelico.
"Veselje moraš imeti, z
rož'cami se moraš znati pogovarjati, pa ti uspe," pravi
Nataša Pančur, vesela, da so
njeno cvetje in dom, ki je
med najbolj urejenimi v kraju, opazili tudi drugi. Da je

za delo s cvetjem in domom
potrebno veliko ljubezni in
časa, se je po podelitvi priznanj strinjala tudi Cvetka
Pogačnik. "Ogromno energije gre za to, a rože mi pomenijo vse, zato mi ni težko," je še dodala. Jaka Koselj
iz Spodnje Lipnice pa že
skoraj desetletje ureja kapelico. "Skrb zanjo sem nekako vzel za svojo dolžnost,"
pravi. "Vsak teden pokosim,
pometem, žena pa ureja
rože. Vesel sem, da so ljudje
opazili mojo skrb."
Kot je poudaril predsednik
turističnega društva Lancovo Aleš Breznik, si društvo

zelo prizadeva za čim lepšo
podobo kraja. "Letos smo
sodelujočim v akciji omogočili ugodnejšo nabavo cvetja,
pripravili čistilno akcijo in
postavili korita z rožami. Veseli smo, da smo se uvrstili v
izbor najbolj urejenih manjših krajev. V prihodnje bi
radi postavili še nove koše za
smeti in table, s katerimi bi
opozarjali na naravne in kulturne znamenitosti - teh je v
naših krajih precej in prepričan sem, da bi lahko privabile tudi številne turiste. Prav
v turizmu in domači obrti pa
vidimo tudi prihodnost naših vasi."

Šolska pot je za otroke z Otoka, ki vsak dan prihajajo k
pouku v Mošnje, odkar so za promet odprli novo avtocesto,
bistveno varnejša. / Foto: Anka Bulovec

KS Sr. Dobrava pri Kropi išče najemnika prostorov za
živilsko trgovino.
Ponudbe pošljite na Svet KS Sr. Dobrava, Sr. Dobrava 1a,
4245 Kropa. Informacije na tel. 041/228 729.

Lancovo

Nagrajeni Nataša Pančur, Cvetka Pogačnik, Jaka Koselj ter
predsednik TD Lancovo Aleš Breznik

Prihodnji petek, 17. oktobra, bo ob 17. uri pri spomeniku
talcem kratka slovesnost ob prazniku krajevne skupnosti
Lancovo. Na njej bodo na spominsko obeležje padlim talcem tako kot vsako leto položili venec. Krajevna skupnost
Lancovo je 17. oktober določila za svoj praznik v spomin na
tragični dogodek, ko so leta 1941 Nemci kot povračilo za
partizanski požig nekdanje Remčeve žage ustrelili 17 talcev,
prvih na Gorenjskem. Praznovali bodo tudi naslednji dan,
ko se bo v soboto, 18. oktobra, ob 9. uri dopoldan, v okviru
krajevnega praznika začel že tradicionalni odprti turnir v
balinanju, ki bo potekal na dveh lokacijah - pri Cajhnu in na
balinišču Kokelj. Kot je sporočil predsednik sveta KS Gregor
Remec, vabijo vse krajane in tudi druge občane, da se
udeležijo obeh dogodkov. M. A.

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

V petek praznik KS Lancovo
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Mnenja
Spoštovane
občanke in občani!

Mnenja
V rubriki Mnenja bomo
objavljali pisma, ki ne bodo
daljša od 2.500 znakov (s
presledki).
Uredništvo

Zahvala
Občina Radovljica je odločila,
da mi s 1. oktobrom 2008 podeli koncesijo za izvajanje
programa otroškega in mladinskega zobozdravstva v ambulanti OŠ A.T. Linharta Radovljica. Po kar nekaj pismih,
objavljenih na to temo na tem
mestu, želim, da je javna tudi
moja zahvala vsem, ki sem jih
na to pot povlekla s sabo.
Za pomoč v dve leti trajajočem
postopku se najlepše zahvaljujem:
Marjanu Vidicu - predsedniku odbora za zdravstvo, ki je
upal na glas povedati resnico,
Alenki in Avgustu Mencinger, ki sta pomagala s svojimi
strokovnimi utemeljitvami,
svetu staršev ter vodstvu OŠ
A. T. Linharta Radovljica, še
posebej Zlati Rejc, za pisno
podporo, poslano na občino,
vsem mojim stanovskim kolegom, ki so na sestankih
vztrajno razlagali in se zavzemali za enakost med nami,
Majdi Dežman, ki je želela, a
ne tudi smela, od vsega začetka delati v skladu z zakoni,
članom odbora za zdravstvo
za izglasovano pozitivno
mnenje k podelitvi koncesije
in tudi g. županu, da je poskušal razumeti napredek v
zdravstvu in se po dolgem
molku vendarle odločil v dobro svojih malih občanov.
Hvala tudi za vse tiste pozitivne misli in besede, ki jih nisem slišala. Hvala mojim pacientom in staršem, ki mi jih
zaupate; še vedno sem v ordinaciji ZA VAS.
Majda Dobravec, dr.
dent. med.,
zobozdravnica v OŠ A. T.
Linharta Radovljica

Razburjenje okrog volitev je
za nami in čas je, da nadaljujemo "vroče" teme okrog leškega letališča. Tokrat ne bom izgubljal besed o taktiki civilne
iniciative, ki v pomanjkanju
zakonitih argumentov išče vse
načine, da se pritožuje na vse
upravne postopke. To pomeni
zamik projekta in dodaten
padec vrednosti namenskih
sredstev. Upam, da bo kdo od
odgovornih dobil priložnost,
da te stroške poravna.
V tem trenutku se mi zdi pomembneje, da gospe Kokaljevi
pojasnim nekaj stvari, ki niso
jasne tudi marsikomu drugemu. V svojem prispevku z dne
26. septembra v tejle rubriki
je vsaj pojasnila, od kot izvirajo njene obtožbe proti ALC.
Napisala je, da so piloti na
dan meritev leteli drugje po
nalogu mojega predhodnika.
Te možnosti ne morem izključiti, ker nisem bil zraven,
dokaza o tem pa nimam.
Zato si ne upam kar tako trditi, da je nekdo namerno poskušal goljufati ljudi. Lahko
pa pojasnim, zakaj se v okviru pravil letališkega priročnika lahko leti na različne načine. Osnovno pravilo je, da
pilot s polnim plinom vzleti
proti vetru in čim prej doseže
višino 100 metrov. Normalno
veter večino časa piha v smeri
proti Jesenicam. Zato se večinoma poleta nad Vrbnje. Če
je ta veter močan, letala hitro
pridobivajo višino. V tem primeru že pred Vrbnjami dosežejo potrebno višino in zavijejo v levo. V primeru šibkejšega vetra ali drugačnih neugodnih razmer morajo leteti
naravnost čez Vrbnje ali po
lastni presoji zaviti rahlo desno nad avtocesto, da se Vrbnjam izognejo. Ker se poskušajo v čim večji meri izogniti
direktnim preletom vasi, jih
nasprotna stran nagradi z
zmerjanjem s kavboji, arogantneži in podobnimi žaljivkami. Če torej predpostavimo, da na dan meritev ni
bilo dovolj nasprotnega vetra,

www.gorenjskiglas.si
dnevno sveže novice

kažipoti

pisma bralcev

priloge

razvedrilo

Za vas že 60 let beležimo čas

je logično, da so piloti leteli
okoli Vrbenj. Tudi če bi jim
nekdo ukazal, naj zavijejo
kot v primeru močnejšega nasprotnega vetra, bi bilo to neizvedljivo ali vsaj močno tvegano. V primeru nove steze
bomo z lahkoto in brez tveganja predpisali le smer med
Vrbnjami in Radovljico. Zaradi primerno dolge asfaltne
steze bodo lahko letela moderna, bolj tiha in okolju prijaznejša letala in problem bo postopoma izginil. Žal pa ta
možnost nekaterim ne ustreza. Morda za uveljavljanje
lastnih interesov rabijo problematično zastarelo letališče, ki bo burilo duhove med
prebivalstvom, ali pa so v igri
še kakšni drugi interesi.
Upam, da vsem skupaj postaja jasno, da se nekateri nasprotniki letališča ne borijo
proti hrupu. Najbrž že dojemajo, da se jim načrti podirajo. Odnehati ne morejo, ker
bi izgubili vso kredibilnost.
Tudi ta jim je pač pomembnejša od škode, ki jo povzročajo občanom.
Pavel Škofic,
direktor ALC Lesce

Zopet smo bili
preglasovani
Na zadnji 16. občinski seji
24. septembra je občinski svet
dal soglasje družbi Predence
za opravljanje igralniških
dejavnosti. Igralni salon s 182
igralnimi mesti (za primerjavo Casino Tivoli v Lescah
jih ima 160) bo postavljen v
Begunjah kot del turistične ponudbe novega hotela
Renesansa na mestu, kjer
je bil včasih Baronov grad Drnča.
In kaj je pri tem spornega?
Občina je pred leti prodala
propadajoč objekt Družbi Predence, d. o. o., za postavitev
kompleksa z namenom preventivnih zdravstvenih dejavnosti, med katere igralništvo
po našem mnenju prav gotovo
ne spada. Prav tako nasprotujemo načinu odločanja občinskega sveta, ki brez vednosti,
kaj šele soglasja domačinov
oz. krajevne skupnosti, da soglasje tako občutljivi temi, kot
je igralništvo. Omenjene argumente proti gradnji igralnice smo podali tudi na sami
seji občinskega sveta, a smo
bili preglasovani - za izdajo
soglasja za igralništvo je glasovala celotna koalicija; celotna opozicija pa je bila proti
izdaji soglasja. V Novi Sloveniji - krščansko ljudski stranki smo proti širjenju igralništva, predvsem pa vztrajno
nasprotujemo načinu odločanja župana in LDS koalicije,
ki brez vednosti krajevne
skupnosti in domačinov sprejema sklepe, ki bodo močno
vplivali na življenje v Begunjah in okolici.
Simon Resman,
vodja svetniške skupine NSi

Casino Občina
Deželne novice imajo premalo
prostora za stvarne probleme.
Županov časopisni svet je odločil o razrezu, ki lokalni politiki daje le eno mnenjsko
stran. Tako po nepotrebnem
konkurira "očetu" GG, kar je
potuha uredniku, da mu ni
treba slediti lokalnim problemom v globino. Kritika in odpiranje problemov ostane tistim, ki z rezultati "casino občine" niso zadovoljni.
Primerov "rulete" je vse polno,
poglejmo najbolj sveža. Na pobudo župana je občinski svet
znova razpravljal (beri: zapravljal) o ostanku brezjanske
ceste. Po 135 podpisih krajanov (civilna pobuda dr. Pohar) in pismu sveta KS Brezje
proti ohranitvi je bil župan na
dan, ko so jo rušili, primoran
dati v sprejem odstranitveni
sklep. Naj mu bo greh s frančiškani tako odpuščen. Dvorska
vas: navkljub nasprotovanju
opozicije občinski svet na županov predlog lahkotno da soglasje za igralnico Drnča. Še
isti teden vznikne civilno gibanje proti igralništvu v nekdanjem klimatskem zdravilišču.
Povožena je strategija turizma, župan bi sklep lahko zadržal. Občanom tako ostaja
pritisk s civilno sfero in up, da
finančno ministrstvo koncesije
na neprimerni lokaciji ne podeli. Da je župan poteptal odločitev komisije o izboru občinskega partnerja s primernim programom, je menda
jasno.
Ob takšni "ruletarski" politiki, kjer zasebno že desetletje
skubi javno, se lahko zgodi še
občina Lipniška dolina. Glavni problem lokalnih skupnosti
je neuravnotežen razvoj, ki je
pri nas očiten pred volitvami.
Odpirajo se sijajne investicije
tam, kjer je največ glasov, kar
je - ob že tretji poslušni koaliciji - županov patent vladanja, s
katerim se rad pohvali. Bo
nova občina tudi njegova kuhinja? Bo zato Radovljici ostalo
več, če se ne bo dalo desnemu
bregu? Ker občina vodi zgrešeno komunalno politiko in so
nastali veliki infrastrukturni
manki, je pred dvema letoma
vzklila civilna iniciativa za
ljudi pod Jelovico (CILJ). Poslanec g. Kokalj je pobudo za
novo občino le podaljšal v državni zbor. Enako je storil
pred mesecem z Ankaranom.
V obeh primerih sta novi občini v primežu "mestnih": koprska je z ankaranskim podeželjem neustavna, radovljiška pa
z vasmi vred želi postati mestna, a je po svoje "protiustavna"
zaradi le formalne demokracije in odsotnosti socialne vloge,
kar je njena ustavna dolžnost.
Statut pa je občinska ustava,
kjer se bo odrazila takšna ali
drugačna referendumska odločitev. Pa bi referendum lahko
odpadel, če bi župan pristal
na analitično razpravo o vzrokih in načrtno pristopil k reševanju situacije, kar vztrajno

zavrača. Preko komisije bi statut dal spremeniti tako, da bi v
občinski svet volili sorazmerno
iz zaokroženih bivalnih okoljih, npr.: Radovljica z Brezjami 12, Lesce z Begunjami 8,
Lipniška dolina 6. Tako bi postopoma približali demokracijo ljudem, ki jo v krajevnih
skupnostih iščejo zaman, županu pa prihranili čas za probleme ljudi, da ga ne troši za
politikantstvo, ki mu v občini
ni mesta. V nasprotnem pa
naj na občinsko stavbo napiše
gornji naslov, osvetlil jo je že
temu primerno.
Janez Urbanc,
občinski svetnik e-KOLO

Igralnica
v Dvorski vasi
Soglasje Občinskega sveta, da
se podjetje Predence, d. o. o., v
nastajajočem zdraviliško-turističnem kompleksu v Dvorski
vasi lahko ukvarja z igralništvom, je ena najbolj nerazumljivih odločitev sveta v tem
mandatu. Sprašujem se, kako
močni so lobiji, ki so "prepričali" županove svetnike, da so
dvignili roke za to soglasje. Če
odmislimo vse etične zadržke
proti igralništvu, psihološke,
zdravstvene, vzgojne in druge
probleme, ki jih prinaša igralništvo, nam ostanejo domačini - ljudje, ki bodo s to igralnico živeli. Igralnica naj bi bila
še večja, kot v Lescah, vendar
za razliko od igralnice v Lescah, ki moti morda le goste hotela Krek, bodo tu igralniški
zasvojenci noč in dan vozili
po vaških cestah skozi Begunje, Zgošo, Zapuže, podnevi
na cesti ogrožali domačine,
predvsem šolarje, kajti šola je v
bližini, ponoči pa marsikomu
odnesli spanec.
Ob dejstvu, da ima občina le
nekaj kilometrov proč v Lescah
že veliko igralnico, je popolnoma nerazumljiva odločitev občinskega sveta. Predlagam, da
občinski svet znova razpravlja
v tem soglasju in da pred tem
posluša mnenje lokalne skupnosti in strokovnjakov, psihiatrov, psihologov, sociologov in
še koga. Prepričan sem, da se
bo marsikateri svetnik, ki je na
zadnji seji dvignil roko za igralnico, premislil in ravnal po
svoji vesti, kljub pritisku lobijev, ki stojijo za igralnico.
Avgust Mencinger,
občinski svetnik N.Si

Saj ni res ... pa je!
Ste že slišali za CASINO
DVORSKA VAS? Za 16. sejo
OS smo svetniki v gradivu odkrili vlogo za soglasje občine k
opravljanju igralniške dejavnosti v nastajajočem objektu v
Dvorski vasi. Gre za skupen
projekt občine Radovljica (je
solastnica) in podjetja Izolacije Kepic. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred letom

dni in bi župan lahko to novo
zahtevo uvrstil na OS že prej.
So krive državnozborske volitve, da si ne bi nakopal nezadovoljstva občanov (volivcev)
KS Begunje? Projekt je bil prikazan kot zdraviliško-lepotni
center s preventivnimi zdravstvenimi programi ..., zdaj pa
skozi stranska vrata prihaja
igralništvo. In to ne kak majhen igralni salon, gre za 182
igralnih mest! Za lažjo primerjavo naj povem, da jih
ima Casino Tivoli v Lescah
160 ... V vlogi je navedeno, da
gre za dopolnitev preventivnih
zdravstvenih programov z zabavo in igralništvom. Tudi če
pustimo ob strani dejstvo, da
zdravstvo in igralništvo ne
moreta biti v bližini, kaj šele
pod isto streho, pa je naravnost nepredstavljivo, da okoličani o tem ne vedo nič.
Na sami seji smo veliko slišali o novih prihodkih za občino, novih delovnih mestih ...
Vse lepo in prav, nihče ne nasprotuje razvoju, odpiranju
delovnih mest, vendar je to nekaj, o čemer bi se morali imeti
možnost izjasniti tudi prebivalci. Toda niti Odbor KS niti
KS Begunje niti vaška skupnost Dvorska vas o tem niso
bili obveščeni! Očitno s(m)o s
sklepom OS 24. septembra
2008 samo postavljeni pred izvršeno dejstvo! Na seji se je
razvnela razprava, kjer sem
ostro nasprotoval takemu ravnanju, tudi ostala opozicija in
celo nekateri koalicijski svetniki so izražali pomisleke. Županu pa se je očitno zelo mudilo s sprejetjem soglasja ...
Odredil je odmor za uskladitev in potem je sledilo poimensko glasovanje. 12 ZA, 10
PROTI, 1 VZDRŽAN. Vzdržani glas je pripadal svetniku
SD g. Demšarju, ki se sicer
predstavlja kot neodvisen, vendar zvesto podpira župana.
Kljub temu da je navedel nekaj tehtnih pomislekov (dodatna pojasnila, odlog), pa ob
glasovanju ni bil toliko načelen, da bi dvignil rdeč karton.
O drugih pa tako ni vredno izgubljati besed, glasujejo pač,
kot se jim ukaže. Poudarjam
še enkrat, da podpiramo razvoj občine, a tako dogajanje
presega vsako mejo dobrega
okusa. Vprašamo se, kdo oz.
čigav kapital stoji za vsem
tem? T. i. zdravstveni programi se bodo zgleda zreducirali
na kozmetični salon in t. i.
wellnes center, ki pa z zdravstvom nima dosti skupnega ...,
igralništvo pa bo v prvem planu. Tako se ljudi pelje žejne
čez vodo! Kje je fair play, župan? Prenosov sej OS se naš
župan boji kot hudič križa,
saj bi se na ta način izkazala
"berlusconizacija" in partijsko
enoumje, ki ga je v predvolilni
zloženki očital drugim, predvsem aktualni vladi, sam
pa ga v naši občini izvaja že
tretji mandat.
Marjan Vidic,
svetnik SDS

Prireditve

Knjižnica Antona Tomaža Linharta

KNJIŽNICA RADOVLJICA

14. OKTOBRA OB 19.30:
LJUBITELJI KEMIKALIJ?

Doma, v šoli in službi lahko opazimo vrsto navad, ki škodujejo zdravju
in okolju. O teh navadah in načinih, kako jih lahko začnemo spreminjati, bo predavala Tatjana Kruder, zunanja strokovna sodelavka URSK.

16. OKTOBRA OB 10.30:
POGOVOR O KNJIGAH

Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
manj novih knjigah, tokrat tudi o knjigi avtorice Rose Montero
"Strasti".

21. OKTOBRA OB 10.30:
RADIOAKTIVNI SPOMINI - VESELE DOGODIVŠČINE
STAREGA RADIJSKEGA MAČKA

Ob 80-letnici slovenskega Radia se bo z odličnim poznavalcem tega
medija, Ivanom Sivcem, pogovarjala urednica Tadeja Zupan Arsov.

28. OKTOBRA OB 19.30:
SREČANJE Z ANGELOM

Svojo najnovejšo pesniško zbirko bo v pogovoru z Alenko Bole Vrabec
predstavil pesnik Jaka Košir.

OTROŠKE PRIREDITVE

16. OKTOBRA OB 17. URI:
MUZEJ NA OBISKU

Ustvarjalno delavnico "Rudarska svetilka" in igrico za otroke, stare
vsaj 3 leta, "Podkev sreče ali od kod železo?" bodo pripravili strokovni
delavci Gornjesavskega muzeja Jesenice.

23. OKTOBRA OB 17. URI:
O BUČKI, KI SO JI ZRASLE NOGICE (Alenka Bole Vrabec)

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Alenka Bole
Vrabec.

30. OKTOBRA OB 17. URI:
RDEČA KAPICA (J. in W. Grimm)

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravil Andrej Jalen.

3., 10. IN 17. OKROBRA OB 18. URI:
INSIDE OUT

Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
drugačen način. Ob "norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske
teme in videoigricah se bomo 3., 10. in 17. oktobra dobili v knjižnici.

OD 6. DO 18. OKTOBRA
PRAVLJIČNI KOVČKI

Kako lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet
ročnih lutk, pravljic in namigov, kako pobegniti v pravljični svet.
Pripravili smo pet različnih pravljičnih kovčkov, ki jih bomo izposojali
od 6. oktobra dalje.

OD 20. OKTOBRA DO 16. NOVEMBRA
ŠKRATOVE ČAROVNIJE

Razstava izdelkov varovancev Varstveno delovnega centra Škrat z Jesenic.

VES MESEC
SUPERKNJIGA

Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD ... in poglejte, kaj
predlagajo drugi.

VES MESEC
NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE

Vsak mesec predstavljamo ljudsko pravljico iz naših krajev in
pravljično bitje, ki v njej nastopa. Če želite sodelovati, se dobimo v
knjižnici!

VES MESEC
ŽIVALI V SLIKI IN BESEDI

Od oktobra bomo vsak mesec pripravili razstavo knjig in ilustracij
izbranih živali.

VES MESEC
GOZD JESENI

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. B razreda OŠ Frana S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom učiteljice Januše Avguštin.

KNJIŽNICA BEGUNJE

VES MESEC
JESENSKE BARVE

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. B razreda OŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Nataše Vreček.

Linhartova dvorana Radovljica

FUZBAL JE VSE!
13. OKTOBRA OB 20.00 URI:

monokomedija

"Trening" z Gojmirom Lešnjakom Gojcem.

Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak
delavnik.

Pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku:
- ”neposredni upravičenci” so fizične in pravne osebe, ki so vložili zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu. Ta odlok ureja postopek le za primere, v
katerih je neposredni upravičenec občina;
- ”dejanski upravičenci” so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti združevali finančna sredstva, delo in material za
namen vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja,
za katerega je občina uveljavljala zahtevke za vračilo vlaganj pri državnem pravobranilstvu;
- ”dejanski končni upravičenci” so fizične in pravne osebe, ki bodo
prejeli nakazilo v imenu dejanskih upravičencev, lahko so iste osebe ali dediči oziroma pravni nasledniki dejanskih upravičencev;
- ”pristojna krajevna skupnost” je krajevna skupnost ali pravna naslednica krajevne skupnosti, na območju katere so potekala vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki so predmet vračanja na podlagi posamezne sklenjene poravnave med občino in državnim pravobranilstvom;
- ”sorazmerni delež vračila” je delež v celotnem vračilu, ki ga prejme
občina na podlagi sklenjene poravnave iz prejšnje alineje, do katerega je v višini, sorazmerni vlaganjem v izgradnjo predmetnega javnega telekomunikacijskega omrežja, upravičen dejanski (končni)
upravičenec.

2. člen
(opredelitev izrazov)

Ta odlok ureja postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju občine Radovljica, ki obsega postopek za določitev seznama upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih deležev
vračila ter pogoje in roke vračanja sredstev, ki jih občina Radovljica (v
nadaljevanju: občina) pridobi na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

1. člen
(vsebina odloka)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
O POSTOPKU VRAČANJA VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE RADOVLJICA

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- ZVVJTO UPB4)
in 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št.
23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 16. seji dne
24. 09. 2008 sprejel

1.

1. ODLOK o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Radovljica
2. SKLEP o določitvi bodoče namenske rabe hitre ceste mimo
Brezij
3. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah
4. ODLOČBA o vzpostavitvi zemljišč v Javno dobro
5. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz Javne rabe
6. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz Javne rabe
7. ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz Javne rabe
8. JAVNO ZBIRANJE ponudb za prodajo nepremičnin

VSEBINA

www.radovljica.si

Komisija objavi na oglasnih deskah pristojne krajevne skupnosti ter na
spletni strani občine predlog seznama v roku enega meseca po sklenitvi pisne poravnave ali pravnomočne sodne odločbe iz 5. člena tega
odloka. Na predlog sveta KS se predlog seznama lahko objavi tudi na
druge, krajevno običajne načine. Vse objave predloga seznama morajo biti opravljene istega dne.

Pristojna komisija pripravi predlog seznama dejanskih upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po posameznem zahtevku, za katerega je bila sklenjena pisna poravnava iz 5. člena tega
odloka ali izdana ustrezna pravnomočna sodna odločba (v nadaljevanju: predlog seznama) v sodelovanju s svetom KS. Osnova predloga
seznama so prijave upravičencev, razpoložljive evidence in podatki iz
arhivov, s katerimi razpolagajo občina, krajevne skupnosti in druge
pravne in fizične osebe, podatki pa so lahko pridobljeni tudi z javnimi
pozivi osebam, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.

6. člen
(način sestave in objave seznama upravičencev)

Vračilo vlaganj, doseženo pri pristojnem sodišču po pravnomočno
končanem postopku za določitev odškodnine iz osmega odstavka 8.
člena zakona, se v nadaljnjem postopku obravnava enako kot vračilo,
doseženo pri državnem pravobranilstvu s sklenjeno pisno poravnavo iz
petega odstavka 8. člena zakona.

Svet KS lahko s sklepom iz prejšnjega odstavka županu predlaga naslednje:
- sklenitev pisne poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
- zavrnitev pisne poravnave z napotkom za začetek postopka pred
pristojnim sodiščem.

Predlog pisne poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna nemudoma posredovati v presojo svetu KS z zahtevo, da županu v roku 15 dni od prejema zahteve predloži sklep o
primernosti sklenitve pisne poravnave. Če svet KS v tem roku sklepa
ne predloži, se šteje, da se svet KS s predlogom pisne poravnave strinja.

5. člen
(sklepanje poravnave pri državnem pravobranilstvu)

Operativno in svetovalno podporo komisiji v okviru s tem odlokom podeljenih pristojnosti in nalog zagotavlja tudi svet pristojne krajevne
skupnosti (v nadaljevanju: svet KS).

Strokovne in administrativno tehnične naloge opravlja za komisijo Oddelek za gospodarstvo pri občini Radovljica (v nadaljevanju: občinska
uprava).

Za vodenje postopka vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (v nadaljevanju: vračanje vlaganj) ter izvajanje ostalih nalog,
posebej opredeljenih z zakonom in s tem odlokom, imenuje župan v
roku 10 dni po uveljavitvi tega odloka 14-člansko komisijo, ki jo vodi s
strani župana pooblaščeni delavec občinske uprave.

4. člen
(imenovanje in pristojnosti komisije)

II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV SEZNAMA UPRAVIČENCEV

Zavezanec za vračilo sorazmernih deležev vračila dejanskim (končnim)
upravičencem je občina.

3. člen
(zavezanec)

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 103, 10. oktobra 2008

deželne novice

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK
10.10.2008
stran 07

KONCERT LANGA
20. OKTOBRA OB 20.00 URI:

ciganska glasba, za abonma in izven

Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak
delavnik.

NEW HOPE
26. OKTOBRA OB 18.00 URI:

Glasbeno dramska prireditev v počastitev 500-letnice rojstva Primoža
Trubarja s črnsko-duhovno, klasično in sodobno krščansko glasbo.

Vstopnine ni.

MOJE PESMI MOJE SANJE

(The Sound of Music)
28. OKTOBRA OB 19.30:

družinski muzikal
za abonma

MOJE PESMI MOJE SANJE

(The Sound of Music)
30. OKTOBRA OB 19.30:

za izven, informacije
in rezervacije
na tel. št. 051/317 958

KNJIŽNICA LESCE

Mošnje

Pestro na Mošenjskih dnevih

Turistično društvo Mošnje pripravlja v času Mošenjskih dni
pester in zanimiv program. V petek, 17. oktobra, bo ob 18.
uri odprtje razstave v kulturnem domu z naslovom Mošenjski ustvarjalci, odprtju bo sledila pogostitev.
V soboto, 18. oktobra, si boste lahko ogledali razstavo Mošenjski ustvarjalci in obiskali krajevni muzej Mošnje. Na
dvorišču pred muzejem bo ob 15. uri potekala otroška delavnica, kjer si bodo lahko mladi obiskovalci izdelali sončno
uro in se igrali.
Tudi v nedeljo, 19. oktobra, bosta odprta razstava in muzej,
v župnijski cerkvi bo pri maši ob 10. uri pel mladinski pevski
zbor Talia, ki praznuje 9-letnico delovanja. Ob 11. uri bo pogostitev na župnijskem dvorišču, kjer pa se bo v primeru lepega vremena predstavil tudi mošenjski "rock and roll
band" Čokoladna bomba. Ob 18. uri pa organizatorji Mošenjskih dni vabijo v kulturni dom na predavanje Mete Palčič o resnicah in zmotah zdravega življenja. P. K.

št. 103, 10. oktobra 2008

stik z njimi je zelo pozitiven
za paciente. Zelo veliko naših pacientov se znajde v

terapevtka Tanja Zupan, ki
je svojo zajčico Bani podarila bolnišnici. "Vpliv živali in

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ob 20.00: SEKS V MESTU (2 h 25 min), romantična komedija

UO, stran 2

Delovna terapevtka Alenka Vukelič in vodja delovne
terapije Ajda Jalovec z dvema od štirih zajčkov.

ob 18.00: TO JE ANGLIJA (1 h 41 min), drama

stopek vračanja vlaganj (na primer sprememba naslova, novi dediči
oziroma pravni nasledniki na seznam uvrščenih oseb ...), ne pa tudi
glede dodatnih uvrstitev dejanskih upravičencev na seznam ali glede
sprememb njim pripadajočih deležev vračila.

SOBOTA, 25. OKTOBRA 2008

O objavi predloga seznama objavi komisija tudi razglas na oglasni deski občinske uprave ter v časopisu Deželne novice. Objave razglasa
morajo biti opravljene istega dne kot objave predloga seznama iz prejšnjega odstavka.

Urša Peternel

V primeru dokazanega dedovanja oziroma pravnega nasledstva izda
komisija sklep, s katerim ugotovi nova dejstva ter določi, dopolni ali
spremeni dejanske končne upravičence ter njim pripadajoče deleže
vračila.

SOBOTA, 18. OKTOBRA 2008

Na predlogu seznama so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katerega je bila dosežena pisna poravnava, naslednji podatki o posameznem
dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega
upravičenca, naslov v času vlaganja in/ali naslov v času objave predloga seznama ter delež poravnanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.

ob 20.30: TO JE ANGLIJA (1 h 41 min), drama

Predlog seznama mora vsebovati tudi pravni pouk z navodili za ravnanje po 7. členu tega odloka.

ob 18.00: SEKS V MESTU (2 h 25 min), romantična komedija

Spremembe in dopolnitve seznama po pravnomočnosti sklepa iz
prejšnjega odstavka evidentira občinska uprava. Druge dovoljene
spremembe in dopolnitve seznama občinska uprava evidentira na podlagi dokumentirane pobude zainteresiranih. O opravljenih spremembah in dopolnitvah seznama občinska uprava tekoče obvešča zainteresirane, komisijo in svet KS.

PETEK, 24. OKTOBRA 2008

NEDELJA, 2. NOVEMBRA 2008

7. člen

ob 20.00: IRINA PALM (1 h 43 min), drama

ob 20.00: LADY CHATTERLEY (2 h 48 min)
drama

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV VRAČILA

ob 18.00: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE (1 h 32 min)
družinska pustolovščina

ob 18.00: VOJNA ZVEZD: VOJNA KLONOV (1 h 38 min)
animirana akcijska domišljijska pustolovščina

9. člen
(določitev sorazmernega deleža vračila)

ob 16.00: KUNG FU PANDA (1 h 32 min)
animirana družinska komedija-sinhroniziran v slovenščino

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes, ima pravico v roku 15 dni po objavi predloga seznama iz 6. člena tega odloka
podati komisiji ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma
dopolnitev predloga seznama, s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na predlog seznama ali zahtevo po popravku posameznih
podatkov na predlogu seznama. Posamezen predlagatelj lahko vloži
ugovor, pripombo ali predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga seznama (v nadaljevanju: pritožba), ki se nanaša nanj ali na njegovega pravnega prednika.

NEDELJA, 19. OKTOBRA 2008

Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se predpostavlja, da so vsi
dejanski upravičenci v ceni, ki so jo plačali za priključek in izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, plačali krajevni skupnosti realno enako
ceno za priključek in izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja
znotraj posamezne krajevne skupnosti, ne glede na to, ali je bila cena
priključka zaračunana posebej ali ne in ne glede na to, ali je bilo delo
plačano ali opravljeno. Pri določitvi sorazmernega deleža vračila se
znesek vlaganj pri posamezni krajevni skupnosti, priznanih s posamezno sklenjeno pisno poravnavo iz 5. člena tega odloka, upošteva z vrednostjo 1.

ob 20.00: IRINA PALM (1 h 43 min), drama

Pritožba mora biti podana v pisni obliki, naslovljena na komisijo in dokumentirana z dokazili, iz katerih je razvidna vsebina pritožbe. Poziv za
posredovanje pritožb z navedbo končnega datuma, naslova in načina
predložitve, se objavi skupaj s predlogom seznama iz drugega odstavka 6. člena in razglasom iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka.

ob 18.00: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE (1 h 32 min)
družinska pustolovščina

Kot dokazilo za dopolnitev ali spremembo predloga seznama se upoštevajo pogodbe, računi in potrdila o plačilih, prispevkih v materialu oziroma opravljenem delu ter druge verodostojne listine, ki dokazujejo
neposredna vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.

ob 16.00: KUNG FU PANDA (1 h 32 min)
animirana družinska komedija-sinhroniziran v slovenščino

V Psihiatrični bolnišnici Begunje so v delovno terapijo vključili tudi skrb za domače živali.

ob 20.00: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE (1 h 32 min)
družinska pustolovščina

Vračilo dejanskemu upravičencu se izračuna tako, da se od zneska, ki
ga bo občina za posamezno krajevno skupnost prejela s posamezno
sklenjeno pisno poravnavo, sorazmerno glede na delež vlaganj odšteje znesek lastnih sredstev krajevne skupnosti, drugih javnih sredstev
ter sredstev, ki jih je krajevna skupnost pridobila iz drugih virov (na primer samoprispevek, donacije, sponzorstva ...) in se ga deli s številom
vseh dejanskih upravičencev iz posameznega seznama za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je predmet vračanja.

ob 20.00: MOJE BOROVNIČEVE NOČI (1 h 30 min), romantična drama

ob 20.00: LADY CHATTERLEY (2 h 48 min)
drama

NEDELJA, 12. OKTOBRA 2008

ob 18.00: VOJNA ZVEZD: VOJNA KLONOV (1 h 38 min)
animirana akcijska domišljijska pustolovščina
ob 20.00: UJEMITE SMARTA (1 h 50 min), akcijska komedija

Zahteva za spremembo ali dopolnitev predloga seznama, dokumentirana na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, se prizna le pod pogojem, da je bila ta zahteva že podana in vključena v zahtevek za vračilo
vlaganj ter da je bila na podlagi sklenjene pisne poravnave priznana kot
upravičena do vračila vlaganj.

Športno društvo Dobrča in Krajevna skupnost Leše pripravljata v soboto, 11. oktobra, na 2. pohod "petperesne deteljice", ki povezuje krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču, Kovor,
Leše, Brezje in Begunje. Kot pravijo organizatorji, bo pot vodila pohodnike po uhojenih stezah in poljskih poteh, v
manjši meri tudi po krajevnih cestah. Predvidenih je več postojank s pogostitvijo, kjer bo tudi mogoče kupiti razstavljene izdelke, si odpočiti in uživati v razgledu. Pohod je primeren tudi za družine z otroki. Zbor bo ob 9. uri pred kulturnim domom v Lešah, vrnitev na isto mesto pa predvidoma
med 16. in 17. uro. Ob 17. uri bo zaključek s kratkim kulturnim programom in razstavo buč, predavala bo Ruth Podgornik Reš. Več o zanimivi izletniški ponudbi si lahko preberete na www.lese-pod-dobrco.si. P. K.
ob 18.00: MOJE BOROVNIČEVE NOČI (1 h 30 min), romantična drama

V primeru, da občina uveljavi vračilo vlaganj za posamezno naselje
znotraj krajevne skupnosti oziroma za posamezno fazo izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja, se tudi sredstva, pridobljena za posamezno naselje oziroma za posamezno fazo, ob smiselni uporabi
prejšnjega odstavka, razdelijo med dejanske upravičence znotraj posameznega naselja oziroma posamezne faze izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.

ob 20.00: NOČ ČAROVNIC (1 h 49 min)
grozljivka

SOBOTA, 11. OKTOBRA 2008

Komisija prejeto pritožbo posreduje svetu KS z zahtevo, da k pritožbi
poda obrazložen pisni predlog najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve. Komisija obravnava pritožbo skupaj s predlogom sveta KS ter z
odločbo na prvi stopnji odloči o pritožbi v okviru svojih pristojnosti
skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.

ob 18.00: KUNG FU PANDA (1 h 32 min)
animirana družinska komedija-sinhroniziran v slovenščino

Zoper odločitev na prvi stopnji je dopustna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.

Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00: MOJE BOROVNIČEVE NOČI (1 h 30 min), romantična drama

Zajčki kot pomoč pri zdravljenju

PETEK, 17. OKTOBRA 2008

8. člen

Dejanski upravičenci, ki so plačali telefonski priključek v višini, ki skupaj s prispevkom samoupravni interesni skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet ne dosega zneska priključnine za ustrezno
geografsko območje, določenega skladno s 3. odstavkom 4. člena
zakona, do vračila vlaganj niso upravičeni.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov, in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega priključka, ki ga je
nato uporabljala širša okolica (na primer naselje, krajevna skupnost),
se šteje, da je dejanski upravičenec občina, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena sredstva nameniti za investicije v infrastrukturo na območju,
na katerem so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih
v izgradnjo javnih telekomunikacijskih omrežij zagotovile krajevne
skupnosti iz drugih virov.

Drugi pohod "petperesne deteljice"

ob 18.00: UJEMITE SMARTA (1 h 50 min), akcijska komedija

Begunje - V Psihiatrični bolnišnici Begunje svojim pacientom skušajo na različne
načine pomagati, da bi se
čim prej vrnili v normalen
ritem življenja. Eden od načinov je njihova vključitev v
delovno terapijo, ki jim pomaga, da čim bolj samostojno skrbijo zase, delajo in se
ukvarjajo s prostočasnimi
dejavnostmi. Na tak način
pacienti lažje ohranjajo ali
izboljšujejo zdravje. Pred
časom pa so poskusili s še
eno prav posebno vrsto terapije, ki se je v nekaj mesecih izkazala za zelo uspešno. Dobili so namreč dva
zajčka, ki so ju namestili v
centralni terapiji in za katere ob pomoči delovnih terapevtov skrbijo pacienti. Pobudo za to je dala delovna

v kinu ni predstav

IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ
10. člen
(dedovanje oziroma pravno nasledstvo)
Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot dedič oziroma
pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora skupaj s podatki iz
drugega odstavka 8. člena tega odloka komisiji predložiti pravnomočen sklep o dedovanju oziroma mora izkazati pravno nasledstvo.

ob 18.00: VOJNA ZVEZD: VOJNA KLONOV (1 h 38 min)
animirana akcijska domišljijska pustolovščina

SOBOTA, 1. NOVEMBRA 2008

težki stiski in težko skrbijo
zase. Ko jih aktiviramo pri
skrbi za živali, pa mnoge
aktiviramo tudi v skrbi zase.
Nenazadnje pa stik z živaljo
in božanje zelo pomirja,
zlasti anksiozne paciente,"
je povedala vodja delovne
terapije Ajda Jalovec. Delovna terapevtka Alenka Vukelič pa je dodala, da so zajčki dober "pripomoček" za
izboljšanje psihičnega stanja pacientov, saj negovanje
ter pestovanje malih živali
zelo dobro vpliva na počutje
pacientov. Kot sta še povedali sogovornici, so najprej
imeli zajčico, ki se ji je nato
pridružil še zajček po imenu Elvis, kmalu pa so dobili
tri mladičke. Enega od njih
so podarili Domu dr. Franceta Berglja Jesenice, kjer
zdaj razveseljuje tamkajšnje stanovalce.

NEDELJA, 26. OKTOBRA 2008

Po zaključenem postopku iz 7. člena tega odloka oziroma najkasneje
v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz 5. člena tega odloka objavi komisija na način iz drugega in četrtega odstavka 6. člena
tega odloka dokončen seznam dejanskih upravičencev (v nadaljevanju: seznam).
Sočasno z objavo pošlje občinska uprava dejanskim upravičencem s
seznama iz prejšnjega odstavka obvestilo o nadaljnjih postopkih in obrazec, s katerim dejanski upravičenci ali njihovi zakoniti dediči oziroma
pravni nasledniki, v kolikor so le-ti že znani, podajo natančne podatke,
ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom,
davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je le-ta odprt, izjava o točnosti podatkov in o seznanjenosti z obvezo, da bo vsaka sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena občinski upravi,
soglasje o uporabi osebnih podatkov za potrebe vračila vlaganj ...).
Istočasno objavi komisija na način, kot ga določa tretji odstavek 6. člena, tudi poziv za predložitev predhodno navedenih podatkov in dokazil
iz 10. člena tega odloka. Evidenco tako pridobljenih podatkov in dokazil vodi občinska uprava.
Naknadne spremembe in dopolnitve seznama so možne le glede podatkov o dejanskem končnem upravičencu, ki vplivajo na nadaljnji po-

Prireditve

KINO
PETEK, 10. OKTOBRA 2008

Leše
PETEK, 31. OKTOBRA 2008
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ob 18.00: UJEMITE SMARTA (1h 50 min), akcijska komedija

7.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

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

Številka: 4304-3/2008
Datum: 2. 10. 2008

15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

2. Predmet prodaje:
- prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 109/3, cesta (21 m2),
parc. št. 109/7, cesta (3 m2), parc. št. 285/4, cesta (110 2m),
parc. št. 287/4, cesta (94 m2), skupno 273 m2, vlož. št. 976
k.o. Predtrg v Radovljici

14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija
Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od 13. 10. 2008 do
24. 10. 2008 od 10.00 do 12.00 ure.

Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in16. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 24. 09. 2008 ter v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja

12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki
bodo enake ali višje od izklicne cene.

11. Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 10. 2008 ob 10.00 uri.

13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.

Po izteku posameznega proračunskega leta ter po zaključku postopka
vračanja vlaganj po posamezni sklenjeni poravnavi iz 5. člena oziroma
najkasneje po izteku roka iz četrtega odstavka 13. člena tega odloka
pripravi komisija poročilo o poteku in rezultatih postopka in tabelaričnim prikazom nerazporejenih sredstev po posameznih krajevnih skupnostih. Predloži ga pristojnim organom občine.

15. člen
(poročanje)

Postopki vračanja vlaganj, ki so bili začeti do uveljavitve tega odloka,
se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.

14. člen

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo občini iz naslova vlaganj
namenskih sredstev občinskega proračuna, sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov, tako da ne pripadajo drugim dejanskim končnim
upravičencem, morajo biti namenjena za investicije v infrastrukturo na
območju krajevne skupnosti, na katerem so bila izvedena vračilu
ustrezna vlaganja. Investicije v infrastrukturo iz teh sredstev predlaga
svet krajevne skupnosti, odobri pa jih občinski svet.

Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov oziroma dokazil ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati
dejanskim končnim upravičencem, postanejo v roku treh let po dokončnosti posameznega seznama iz 8. člena tega odloka sredstva v lasti občine. Občina jih mora porabiti namensko za investicije v infrastrukturo na
območju krajevne skupnosti, na katerem je bilo izvršeno predmetno vlaganje. Končni datum za uveljavitev pravice do vračila vlaganj se objavi
skupaj s pozivom iz drugega odstavka 8. člena tega odloka.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne revalorizirajo in ne obrestujejo.
V primeru, da stroški nakazila presežejo višino vračila, se vračilo ne izvrši.

Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku bo občina začela vračati dejanskim končnim upravičencem v roku 30 dni po prejemu
sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe, d. d., in sicer se nakazilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencem izvrši v roku 30 dni od dneva sklenitve pisne poravnave iz 11. člena tega odloka.

8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku
30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.

9. Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva.

Občina postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega seznama z dnem nakazila sredstev s strani
Slovenske odškodninske družbe, d. d., po poravnavi, ki se nanaša na
ustrezen seznam. Občina je zavezanec po tem odstavku samo do višine prejetih sredstev.

8.

Številka: 46500-0031/02
Radovljica, 1. 10. 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.

Predlog je s tem utemeljen.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so zemljišča, parc. št. 1910/2, travnik (1551 m2), parc. št. 1909/3, travnik (234 m2), parc. št. 1909/5,
pašnik (212 m2), parc. št. 1909/9, gozd (263 m2), parc. št.
1909/11, gozd (27 m2), pripisani pri vlož. št. 534 k.o. Češnjica pri
Kropi, 1385/2, pot (46 m2), pripisani pri vlož. št. 1546 k.o. Hraše,
knjižena kot Javno dobro, v naravi opuščena občinska pot, ki ne služijo več svojemu namenu in tako tudi nimajo več funkcije Javnega dobra.

13. člen
(način in roki vračanja vlaganj)

O vseh odprtih vprašanjih (na primer ustreznost dokazil ...) odloča, v skladu z zakonom in s tem odlokom, komisija v sodelovanju s svetom KS.

12. člen

Pisna poravnava iz prejšnjega odstavka, sklenjena med občino in dejanskim končnim upravičencem, je podlaga za izplačilo sorazmernega
deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencu.

Občinska uprava pripravi v roku 10 dni od dneva prejema popolnih podatkov, zahtevanih v 8. členu tega odloka, predlog pisne poravnave o
vračilu sorazmernega deleža vlaganj. Predlog se vroči dejanskemu
končnemu upravičencu po določbah zakona, ki ureja upravni postopek
za osebno vročitev stranki, in z navedbo roka, v katerem se pisna poravnava lahko sklene, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

11. člen
(sklepanje poravnave z dejanskim končnim upravičencem)

16. člen
(financiranje in nadzor)
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

10.10.2008

S tem sklepom se podrobneje določi:

1. člen
(predmet sklepa)

SKLEP
o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za novo pokopališče v Begunjah

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

Št.: 032-25/2008,8
Radovljica, dne 25. 9. 2008

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

3. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi bodoče namenske rabe hitre ceste mimo Brezij (DN UO, št. 81, z dne 26. 10. 2007).

2. člen

V skladu z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba-Črnivec (Ur. l. RS, št. 106/2004) Občina Radovljica sprejme sklep, da se odsek opuščene hitre ceste južno od km 0+840 rekultivira v kmetijska zemljišča.

1. člen

o določitvi bodoče namenske rabe hitre ceste mimo Brezij

SKLEP

Na podlagi 18. člena Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba-Črnivec (Ur. l. RS, št. 106/2004), 16. in 68.
člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na 16. seji dne 24. 9. 2008 sprejel

Številka: 0071-14/08
Radovljica, 1. 10. 2008

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v časopisu Deželne novice
Uradne objave.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Radovljica (DN UO, št. 21/2002).

17. člen
(uveljavitev odloka)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Nadzorni odbor
Občine Radovljica.

Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopkov in s tem povezanih stroškov komisije, sveta KS in občinske uprave, določenih z zakonom in s tem odlokom, se zagotovijo v proračunu občine.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega
posla v zvezi s tem, je dejanski upravičenec oseba, ki se izkaže z
ustrezno listino.

št. 103, 10. oktobra 2008

7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko),
priložiti potrdilo o državljanstvu oz. izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko
računa za primer vračila, ponudbeno ceno v EUR ter natančno navedbo nepremičnine.

6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805 sklic: 00 3301.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

2. Parcele navedene v prvi točki te odločbe, se odpišejo od vložka št.
534 k.o. Češnjica pri Kropi in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižen vložek, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Radovljica.

Obrazložitev:

5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, NE ODPIRAJ. Rok: 27. 10. 2008
do 11.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.

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:
00 3301.

Najnižji znesek višanja je 500 EUR.

1. Zemljišča, parc. št. 1910/2, travnik (1551 m2), parc. št. 1909/3,
travnik (234 m2), parc. št. 1909/5, pašnik (212 m2), parc. št.
1909/9, gozd (263 m2), parc. št. 1909/11, gozd (27 m2), pripisani pri vlož. št. 534 k.o. Češnjica pri Kropi, knjižena kot Javno dobro, se izvzamejo iz javne rabe.

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNE RABE

št. 103, 10. oktobra 2008

3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
- 30.030,00 EUR oz. po 110,00 EUR/m2

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

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 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na 13. seji dne 31. 3. 2004 sprejel
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št. 103, 10. oktobra 2008

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 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 30 dneh obvesti
pripravljavca, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami,
sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.
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.

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.

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 novo pokopališče v Begunjah, 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. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4,
1535 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota
Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
7. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, Kranj
8. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
9. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
10. UPC Telemach, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
11. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
12. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

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, 30 dni
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN, 30 dni.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

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.

UO, stran 4
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave je Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah (v nadaljevanju OPPN), ki se nahaja na severnem
delu naselja Begunje.
Območje urejanja je podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah
družbenega plana Občine Radovljica in namenjeno centralnim dejavnostim. Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 47/2004, 48/2004 in 98/2008) določajo, da je
na severnem robu morfološke enote U-Be 1 (graščina v Begunjah) potrebno izdelati lokacijski načrt Pokopališče Begunje (občinski podrobni prostorski načrt po novi zakonodaji). V letu 2004 so bile za parc.
št. 295 in del parc. št. 296/1, obe k.o. Begunje sprejete spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
(DN UO, št. 44/2004), ki določajo, da se to zemljišče nameni pokopališču.
Po podatkih Krajevne skupnosti Begunje je na tem prostoru nekoč v
preteklosti že bilo pokopališče. Sedanje pokopališče v Begunjah obsega 474 grobnih mest in je zapolnjeno. Novo pokopališče naj bi v prvi
fazi obsegalo 500 grobnih mest, z rezervo nadaljnjih 500.
V naravi je omejeno z obstoječo cesto proti Krpinu na vzhodu, s kompleksom stanovanjske zgradbe Begunje 76 na zahodu in dostopno cesto z graščinskim zidom na jugu, na severni strani pa meja poteka po
travniških površinah.
Skupna površina območja predvidenega izvedbenega akta je ∼ 0,87
ha površine.
Pripravi se občinski podrobni prostorski načrt v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta je podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica.
Predviden Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v
Begunjah zajema naslednji parc. št. oziroma del:
295 in 296/1, obe k.o. Begunje (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. Prostorski načrtovalec se izbere skladno z zakonodajo o javnem naročanju.
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
-

št. 103, 10. oktobra 2008

Številka: 4780-120/2008
Radovljica, 24. 9. 2008

Številka: 4780- 0133 /2008
Radovljica, 24. 9. 2008
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

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. Eventuelna 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.

Predlog je s tem utemeljen.

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišča, parc. št. 109/3, cesta
(21 m2), parc. št. 109/7, cesta (38 m2), parc. št. 285/4, cesta (110
m2) in parc.št. 287/4, cesta (94 m2), vlož. št. 976 k. o. Predtrg, knjižena kot Javno dobro, v naravi travnik, ne služijo več rabi javne infrastrukture in tako tudi nimajo več funkcije Javnega dobra.

Obrazložitev:

1. Zemljišča, parc. št. 109/3, cesta, (21 m2), parc. št. 109/7, cesta
(38 m2), parc. št. 285/4, cesta (110 m2) in parc.št. 287/4, cesta
(94 m2), vlož. št. 976 k. o. Predtrg, knjižena kot Javno dobro, se
izvzamejo iz javne rabe.
2. Parcele, navedene v prvi točki te odločbe, se odpišejo od vložka št.
976 k.o. Predtrg in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v
k.o. Predtrg.

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNE RABE

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 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na 16. seji dne 24. 9. 2008 sprejel

6.

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.

Predlog je s tem utemeljen.

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, parc. št. 1132/1, pot
(194 m2) in parc. št. 1132/2, pot (162 m2), vlož. št. 658 k.o. Ljubno,
knjiženo kot Javno dobro, v naravi travnik in njiva, ne služita več svojemu namenu in tako tudi nimata več funkcije Javnega dobra.

Obrazložitev:

2. Parceli, navedeni v prvi točki te odločbe, se odpišeta od vložka št.
658 k.o. Ljubno in se vpišeta v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v
k.o. Ljubno.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Izdelava OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag se financira iz proračuna Občine Radovljica.

8. člen
(objava sklepa)

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Ta sklep začne veljati z dnem objave in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.
Št. 350-5-0012/2008
Radovljica, 23. septembra 2008

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 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na 16. seji dne 24. 9. 2008 sprejel

ODLOČBO
O VZPOSTAVITVI ZEMLJIŠČ V JAVNO DOBRO

1. Na zemljišču, parc. št. 1746, pot (1030 m2), funkcionalni objekt (7
m2), vlož. št. 210 k.o. Mošnje, se vzpostavi Javno dobro v lasti občine.

2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št.
210 k.o. Mošnje ter se vpiše v ustrezi zemljiškoknjižni vložek, kjer
se vknjiži Javno dobro v lasti občine.
Obrazložitev:

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 1746, pot (1030
m2), funkcionalni objekt (7 m2), vlož. št. 210 k.o. Mošnje, predstavlja obstoječo javno cestno infrastrukturo in ima zato funkcijo Javnega dobra.
Predlog je s tem utemeljen.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

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.
Številka: 4780-0134/2008
Radovljica, 24. 9. 2008

5.

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 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica
na 16. seji dne 24. 9. 2008 sprejel

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNE RABE

1. Zemljišči, parc. št. 1132/1, pot (194 m2) in parc. št. 1132/2, pot
(162 m2), vlož. št. 658 k.o. Ljubno, knjiženo kot Javno dobro, se
izvzameta iz javne rabe.
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Kultura

Spet pestro
v radovljiški knjižnici

Radovljica

Lutkovni abonma za najmlajše
Pretekli petek se je s predstavo teatra Kuglica Dogodivščine
indijančka Vikija v Linhartovi dvorani v Radovljici začel lutkovni abonma. Tudi v tej sezoni bodo v Linhartovi dvorani
najmlajšim obiskovalcem pripravili pester lutkovni program.
Novembrska predstava Sedem pik je pravljica o pikapolonici, dveh škratih in še marsičem, v kateri mrgoli ugank, pesmic in nenavadnih domislic. Predstavo bo pri-pravilo lutkovno gledališče Pupilla, sledijo ji pa Zverinice (LG Jože Pengov
Ljubljana) konec novembra, Janko in Metka (LG Kranj) januarja prihodnje leto, pa Pipi in Melkijad (Mini teater), Balon
velikon (Andrej Rozman Roza & Rozinteater) in za konec v
aprilu še Čarovnija protipackarije Društva Muzikalček. Vse
predstave so ob petkih, začenjajo pa se ob 17. uri. M. A.

Kot vedno torkovi večeri za odrasle, četrtkovi popoldnevi za otroke in kup novosti
v Knjižnici A. T. Linharta
Marjana Ahačič

Glasbeni abonma v Linhartovi dvorani
Oktobra in novembra bodo v sklopu novega Glasbenega
abonmaja v Linhartovi dvorani trije koncerti. Rdeča nit letošnjega glasbenega abonmaja so etno balkanski ritmi. Tako
bomo imeli možnost slišati tri najboljše slovenske glasbene
skupine s tega področja. "Langa, ki bo v Radovljici nastopila
20. oktobra, je po ocenah poznavalcev trenutno najbolj
avtentična ciganska akustična glasbena skupina v Sloveniji.
Repertoar skupine obsega cigansko etno in avtorsko glasbo.
Skupina Aritmija je izoblikovala zelo prepoznaven zvok ter
slog, ki bi ga nekateri radi poimenujejo etno-rock, pri tem pa
ohranila nenavadno in zapeljivo ritmiko tradicionalnih
skladb s področja Balkana. Za vrhunec ob zaključku koncertov v glasbenem abonmaju pa bo poskrbela skupina Katalena, ki na svojih koncertih preigrava slovensko tradicionalno
glasbo s trdnimi rock ritmi, funk nabojem in z zavidanja
vrednimi aranžmaji," je povedala Špela Kalan Razinger, strokovna sodelavka za kulturo v Linhartovi dvorani. M. A.

perknjige. Projekt Inside
Out je namenjen mladostnikom, ki si želijo drugačnega preživljanja prostega
časa - mladi se dobivajo ob
petkih zvečer in se ob "norih" igrah pogovarjajo na
življenjske teme.
Tudi v tem šolskem letu
bodo mlade bralce spodbujali k branju v projektu
Knjižnica, vesolje zakladov.
"Tokrat bodo bralci žige ob
obisku knjižnice in izposoji
knjige zbirali že peto leto zapored. Lani je v projektu sodelovalo 774 otrok, ki smo

jim razdelili 1200 čokolad in
s prireditvami zanje petkrat
napolnili Linhartovo dvorano," je zadovoljna direktorica knjižnice A. T. Linharta
Božena Kolman Finžgar.
"Otroke, mladostnike in njihove starše na vse mogoče
načine spodbujamo k branju. V zloženki "Eno pravljico? - Neee, raje tri!!!" smo
tako na kratko predstavili,
kako pomembno je branje
za vse generacije in predlagali, kako otrokom vzbuditi
zanimanje za branje tudi
doma. Na to temo vsako leto

Razstava ročnih del
Ivanka Korošec
Radovljica - V soboto, 4. oktobra, je bila v prostorih DU
Radovljica razstava ročnih
del, ki so jih ustvarile članice
sekcije za ročna dela pri
društvu upokojencev Radovljica. Navzoče je pozdravil
predsednik društva Franc
Renko, razstavo pa je odprla
voditeljica sekcije Jožica Za-

Izšli so novi Linhartovi listi

Peter Pan, Pepelka, Rdeča kapica, Trije prašički in Žabji kralj so v ponedeljek v pravljičnih
kovčkih čakali na male bralce. / Foto: Anka Bulovec

dravec. Povedala je, da v sekciji deluje od 16 do 20 članic. Druga drugi delijo znanje in svoje izkušnje, ustvarja pa vsaka izdelek, kakršnega pač sama hoče. Izdelujejo
vizitke iz posušenega cvetja,
novoletne vizitke, pletejo,
kvačkajo copatke za porodnišnico Jesenice in vezejo
različne vrste vezenin. Letos
so v maju že razstavljale v

pripravimo tudi predavanja
za starše osnovnošolcev v
okviru roditeljskih sestankov," je še povedala Kolman
Finžgarjeva.
Kot kaže, so uspešni, saj se
število bralcev v vseh enotah
knjižnice iz leta v leto povečuje. A povečuje se tudi stiska s prostorom - v Begunjah
še vedno gostujejo v družbenem domu, premajhne so
knjižnice v Lescah, na Brezjah in v Kropi, nova, sodobna
knjižnica v centru Radovljice
pa bo, če bo šlo vse po načrtih, nared do leta 2010.

Sredi septembra so izšli novi Linhartovi listi, občasnik za
domoznanstvo in novice Knjižnice A. T. Linharta, ki ga že
sedmo leto zapored pripravljata avtor Lucijan Stanislav
Adam in urednik Jure Sinobad. V tokratni številki je avtor
natančno predstavil tako imenovani Kranjski antifonar, dva
kodeksa, ki sta, kot piše Adam, v staro farno knjižnico pri
svetem Kancijanu v Kranju prišla konec 15. stoletja, ko je
bilo v Kranju živahno versko in kulturno življenje. V njem sta
tudi upodobitvi grba mesta Kranja, ki predstavljata po doslej
znanem gradivu najstarejšo znano barvno upodobitev grba
mesta Kranja. M. A.

Umetniški večer v kapeli
V Kapeli Božje ljubezni v Domu dr. Janka Benedika so včeraj
na umetniškem večeru predstavili vitraje, ki jih je prav za domsko kapelo zasnoval in poslikal Matej Metlikovič, v barvna
stekla pa prevedel mojster Stojan Višnar. V glasbenem programu prireditve je nastopil violončelist Milan Hudnik. M. A.

POGREBNE STORITVE NOVAK
Anton Novak, s. p., Hraše 19, Lesce
okviru medgeneracijskega sodelovanja izdelke iz
prejšnjih let, ta razstava pa
vsebuje le izdelke ustvarjene
2007/88. Gorenjski muzej
jih je povabil, da bodo decembra svoje izdelke postavile na ogled tudi v Kranju.
Sestajajo se enkrat na teden
v prostorih DU in vabijo tudi
druge ljubiteljice ročnih del,
da se jim pridružijo.

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

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

Radovljica - S prvo letošnjo
novostjo so v Knjižnici A. T.
Linharta v Radovljici popestrili prav pretekli ponedeljek, ko se je začel teden
otroka: z ročnimi lutkami,
pravljicami ter knjigami za
otroke in odrasle so napolnili pet privlačnih pravljičnih
kovčkov, ki si jih bodo otroci
lahko oprtali na rame in si
jih izposodili prav tako kot
ostalo knjižnično gradivo.
Druga letošnja novost je
klepetalnica za starše, ki so
jo v radovljiški knjižnici
prav tako v ponedeljek pripravili prvič. Tokrat so v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za preventivo
odvisnosti organizirali pogovor s socialno pedagoginjo Natašo Durjava o tem,
kako otroku postavljati
meje.
Torkovi večeri za odrasle
ostajajo v ustaljenem urniku, prav tako pogovori o
knjigah, na katerih se navdušeni bralci srečujejo vsak
tretji četrtek v mesecu. Enako je z že uveljavljenimi prireditvami za otroke: ostajajo
četrtkove pravljice za najmlajše, razstave na aktualne
teme, nagradna vprašanja, v
katerih bodo letos spoznavali reke in pregovore - veste, od kod prihaja medvedja usluga? - ter izbiranje su-

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■
■

potrdila za vozniški izpit zdravniška spričevala
zdravljenje očesnih bolezni predpisovanje očal
■

■

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
Jožica Zadravec

Utrinek z razstave ročnih del

www.optika-berce.si
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Aktualno
Nikoli ji ni dolgčas ...

Mednarodni dan starejših

Sedeminsedemdesetletni Verig Jug ni niti malo
žal odločitve za bivanje v domu.
Ivanka Korošec
Radovljica - Ena od mnogih
stanovalk doma dr. Janka
Benedika je tudi Vera Jug.
Pravi, da je njen videz tako
dober zato, ker praznuje
svoj rojstni dan le na vsaka
štiri leta. Invalidka je že od
rojstva. "Izpaha kolka tedaj
niso zdravili in ker sem bolj
živahne sorte, se mi je zaradi jahanja v Konjeniškem
klubu v Radovljici stanje še
poslabšalo. Prvič so me operirali leta 1950, kasneje pa
še dvakrat. Tudi koleno
imam operirano."
Vera Jug je Radovljičanka.
"Imam dva sinova, mož pa
je odšel v Nemčijo in potem
pozabil, da ima družino."
Ima srednjo ekonomsko
šolo in delala je v finančni
operativi v različnih podjetjih. Ker pa je bilo z eno plačo težko shajati, je vodila računovodstvo še za različna
društva ali privatnike, da je
sinovoma lahko kupila kolo,
drsalke ali kaj podobnega.
Zadnjih deset let, vse do odhoda v pokoj, je bila zaposlena v UKO Kropa in to obdobje je bilo njena najljubša
delovna doba.
"Sinova imata svoji družini
na Bledu in ker ne maram
nikogar obremenjevati, sem
se pred sedmimi leti odločila za dom. Tu se ves čas nekaj dogaja, tako da sem ob
prihodu vprašala direktorico, če nisem morda prišla
v mladinski dom žurirat.
Omogočili so nam tudi tečaj
računalništva, zdaj imam
celo svojo elektronsko poš-

to. Ne razumem, zakaj ljudje nimajo večjega interesa
do teh stvari, saj se nas je
prijavilo le malo. Pišem za
naše glasilo, večkrat pa pošiljam različne kritične pripombe in mnenja v pisma
bralcev različnim časopisom."
Dan se ji začenja zgodaj zjutraj s tuširanjem, kavico in
glasbo. Hodi na fizioterapijo, redno vadi s sobnim kolesom. Je članica plavalnega
kluba Radovljica in vesela
je, da imajo upokojenci posebne ugodnosti. "Hodim
plavat med 10. in 12. uro in
ko odplavam svojih 500 m,
se odlično počutim. Sem
tudi "direktorica" knjižnice,
odprta je ob v ponedeljkih.
Vodim evidenco ter pomagam delovni terapevtki Nadi
po svojih najboljših močeh.
Prepisujem sezname, lepim
številke in označujem knjige. Imamo tudi ogromno
revij. Rada rešujem križanke." Včasih obišče bližnjo
ekološko kmetijo, včasih pa
preprosto uživa ob pogledu
na Jelovico. Je tudi članica
Društva invalidov in se udeležuje njihovih izletov. Z bivanjem v domu, kakor tudi
z osebjem je zelo zadovoljna, meni, da ljudje vse premalo poznajo dom in aktivnosti, ki se odvijajo v njem.
Sama je svoje življenje prikrojila razmeram in tako,
kot ji odgovarja. Z iskrenim
pogovorom se vedno da doseči razumen dogovor. Z
močno življenjsko energijo
in humornim duhom bogati vso svojo okolico.

Po vsem svetu obeležujejo 1. oktober kot dan starejših že vse od leta 1990, ko ga je generalna
skupščina ZN razglasila za mednarodni dan.
Ivanka Korošec,
Marjana Ahačič
Radovljica - Zveza društev
upokojencev občine Radovljica je v počastitev tega dneva
že v petek, 12. septembra,
vsem starejšim podarila možnost ogleda musicala Moje
pesmi moje sanje z organiziranim prevozom vred. V povsem napolnjeni Linhartovi
dvorani so gledalci uživali v
odlični predstavi, za katero je
dala idejo Radovljičanka Simona Vodopivec, ki je bila
tudi ena glavnih zvezd večera.
Navzoče sta s priložnostnimi
nagovori pozdravila tudi Lenčka Kralj v imenu Zveze DU
in župan Janko S. Stušek.
Poverjeniki društva upokojencev Lesce so tako kot vsako leto tudi letos na dan starejših obiskali krajane stare
85 in več let, prav tako tudi
tiste, ki so v domovih starostnikov in vse hudo bolne.
Vsak od njih je dobil skromno darilo, v restavracijo
Družbeni center pa so povabili vse tiste krajane, ki so
bili letos stari 80 ali 90 let.
Pretekli petek pa je predstavnike upokojencev v prostorih
občine sprejel tudi radovljiški
župan Janko S. Stušek. "Da
število starejših prebivalcev

Radovljica

Vadba za zdravo hrbtenico
V Domu dr. Janka Benedika v Radovljici v začetku novembra
spet začenjajo s skupinsko vadbo za zdravo hrbtenico.
Vadba, ki jo bo vodila fizioterapevtka Polona Oštir, je
namenjena vsem, ki imajo težave s hrbtenico in vsem, ki
te težave želijo preprečiti. Poudarek bo na vajah za stabilizacijo in gibljivost hrbtenice, krepitev mišic ter vajah za
pravilno držo in pravilno dihanje, popestrena pa bo še z
uporabo elastičnega traku. Vadba bo od 4. novembra dalje
potekala pet tednov vsak torek in četrtek od 17. do 18. ure
v prostorih fizioterapije v domu dr. Janka Benedika, za
dobro delo in počutje pa boste pri tem potrebovali blazino,
nogavice in lahkotna športna oblačila. Prijave zbirajo še
do 24. oktobra, vsak delavnik med 12. in 12.30 na telefon
05/53 75 465. M. A.

raste, je podatek, nedvoumen
kot dejstvo, da se ozračje segreva," je kratek nagovor
predstavnikom osmih občinskih društev upokojencev pričel župan. Pohvalil je delo in
prizadevanja upokojenskih
društev in kot enega od skupnih ciljev navedel vzpostavitev
centra za dnevne aktivnosti
v društvenih prostorih na
Ljubljanski cesti v Radovljici,
katerega uresničitev žal zavira

nerešeno lastništvo oziroma
dolgotrajen denacionalizacijski postopek za ta objekt.
V radovljiški občini je v osem
upokojenskih društev včlanjenih okrog 3.200 upokojencev. Predsednica Zveze
društev upokojencev Občine
Radovljica Helena Kralj je
med drugim povedala, da
program "starejši za starejše"
izvaja že sedem upokojenskih društev v občini, sicer pa

je zveza najbolj dejavna na
športnem in kulturnem področju. Tako bodo 11. novembra letos v Domu kulture v
Podnartu organizirali prireditev, na kateri se bo s pevskimi, glasbenimi nastopi ter
recitacijami predstavilo okrog
70 članov. Predsednica ocenjuje, da tudi zveza in Društvo upokojencev Radovljica,
ki ni član zveze, zgledno sodelujeta.

Pestro v Domu Dr. Janka Benedika
Ob mednarodnem dnevu starejših, 1. oktobru, so v Domu dr. Janka Benedika sestavili zelo raznolik
program za svoje stanovalce in skrbno pripravili dan odprtih vrat.
Alenka Bole Vrabec

Verina osebnost združuje realističnega in z optimizmom
prežetega človeka.

Predstavniki upokojencev na petkovem sprejemu pri županu Janku S. Stušku

"Čeprav je nenehna skrb za
stanovalce polna drobnih pozornosti, so posamični
prazniki zelo dobrodošli,"
pravi direktorica Sonja Resman. "Ljudje se radi skupaj
sproščeno poveselijo, ob
novih doživetjih pa so zadovoljni, saj imajo občutek, da
čas ne odteka mimo njih."
Stanovalci so bili zelo veseli,
saj so prišli v goste mladi nastopajoči z radovljiške Ekonomske gimnazije in jim pripravili živahen in skrbno dodelan utrip mladosti; recitirali so, peli, celo plesali in bržda se je marsikakšnemu stanovalcu prikradel v spomin
trenutek lastne mladosti.
Popoldne so v domu jedilnico preuredili v improvizirano
gledališko dvorano z odrom
(tehnično pomoč je prispevalo Gledališče Toneta Čufarja
z Jesenic) in stanovalci so
uživali v dveh komičnih enodejankah izpod peresa Miroslava Vilharja in Jakoba
Aleševca. Gostovanje je bilo
darilo doma za vse stanovalce, ki jih je zdaj 208.
Amaterski igralci Kulturno
prosvetnega društva PekreLimbuš so v domu gostovali

že drugič in navdušili gledalce s svojo neposrednostjo.
Njihov mentor in režiser pa
ni nihče drug kot dramatik
in pisatelj Tone Partljič, ki je
rad odgovarjal na vprašanja,
kako je zraslo to človeško in
odrsko prijateljstvo. "Zasluge ima pravzaprav moj pes.
V Mariboru nimava kam na
pošten sprehod, zato ga naložim v avto in peljem pod Pohorje. Pa sem opazoval, kako
je kulturni, nekoč zadružni
dom, ki ga ima v upravljanju
več kot požrtvovalna krajevna skupnost, začel dobivati
novo podobo. Zdaj streha,
zdaj okna, zdaj okolica ... in
to v času, ko velika večina
takšnih domov žalostno
propada. V tehnično dobro
opremljeni dvorani so se
začela gostovanja in to me je
spodbudilo, da sem svojim
novim prijateljem dejal, da
bi morali imeti tudi lastno
gledališko skupino. Ogreli so
se za mojo misel. In seveda
najprej zaigrali Partljiča Čaj
za dve. Ta Čaj smo lani pokazali tudi v Benedikovem
domu in letos so nas znova
povabili. Tu namreč biva
moja dobra znanka iz nekdanjega blejskega doma pisateljev in tako se je spletla

Dijaki Ekonomske gimnazije v Domu dr. Janka Benedika
štajersko-gorenjska naveza.
”Vnovično snidenje je bilo
zelo prisrčno in v kakšnem
rumeno obarvanem časopisu bi zagotovo pisalo: Tone
Partljič se poljublja v domu
dr. Janka Benedika.
Slovesno je bilo tudi še naslednji dan, 1. oktobra, na
dan odprtih vrat, ko je stanovalcem zapel domači pevski
zbor pod vodstvom Nade
Trošt, ki ji zaradi njene neutrudne zagnanosti pravijo
tudi Trošt na kvadrat. V starem narečju pomeni "trošt"
upanje in vsi upajo, da bo

Nada še naprej gojila in pilila
lepo slovensko pesem, ki jo
imajo vsi stanovalci zelo radi.
Prisrčno je bila sprejeta tudi
recitacija ene izmed stanovalk. Vrata za zunanje obiskovalce so bila odprta do
osemnajste ure in posamičnim gostom sta na številna
vprašanja v zvezi z bivanjem
v domu odgovarjali domači
socialni delavki.
To sta bila dva posebna dneva, ki so ju v Domu dr. Janka
Benedika pripravili skrbno,
odgovorno in z velikim posluhom za svoje stanovalce.
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Mladi

Letos poudarek na
odnosih
Na OŠ Antona Tomaža Linharta v tem šolskem letu nadaljujejo z redno tedensko uro vzgojnega dela.
Ana Hartman
"Tako kot se otrok uči nove
snovi za posamezen predmet, se mora naučiti tudi,
kako naj ravna v odnosih z
vrstniki in odraslimi, kako
pravilno komunicira, rešuje
konflikte, oblikuje samopodobo, gradi občutek lastne
vrednosti, zakaj je pomembno graditi pozitiven odnos
do okolja ... Skratka, pri rednih tedenskih urah vzgojnega dela otroke izobražujemo
za življenje," pravi Nada
Šmit, šolska svetovalna delavka na OŠ A. T. Linharta
Radovljica. Na njeno pobudo
so lani uvedli redne tedenske
ure vzgojnega dela, ki so
med učenci, starši in učitelji
naletele na dober odziv, zato
z njimi ob ponedeljkih prvo
šolsko uro nadaljujejo tudi
letos. Namenjene so učencem od šestega do devetega
razreda, pogovore in delavnice pa vodi razrednik, v pomoč pa mu je tudi nadomestni razrednik.
Letošnji program vzgojnega
dela je osredotočen na od-

Nada Šmit I Foto: Marjana Ahačič
nose. Šmitova ga je pripravila na osnovi nacionalne
rdeče niti za slovensko mrežo zdravih šol, ki se pod geslom Zdravi pod soncem navezuje na zdrav življenjski
slog in sončenje. Ta mesec
bodo nadaljevali z učenjem
odgovornega odnosa do šolskega reda in strpnih odno-

sov do sebe, vrstnikov, odraslih, dela. Prihodnji mesec
bodo obravnavali komunikacijo ter zlorabo tobaka, alkohola in drog, decembra pa se
bodo posvetili spoštovanju
praznikov, čustvom in moči
besede. Tema januarja in februarja bodo zdrave navade,
soodvisnost človeka in nara-

Dijaki so sedli v zaletavčka
Preventivno akcijo za dijake Srednje gostinske in turistične šole je pripravil
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu.
Marjana Ahačič
Radovljica - Nekateri bolj,
drugi manj pogumno so dijaki tretjih in četrtih letnikov sedali v "zaletavčka",
napravo, ki povsem reali-

stično pokaže, kakšni so občutki, ko se z 10 kilometri
na uro zaletiš z avtomobilom. In kakšno vlogo ima pri
tem, da te ne odnese s sedeža, varnostni pas. "Seveda se
bom spustil in preizkusil,

kakšni so občutki," je dejal
Miha Biaggio. "Ni me strah,
a vem, da ni hec." Njegova
kolegica Anja Štibernik ga je
hrabrila, da je udarec šibkejši, kot je pričakovala, a je vseeno zadovoljna ob misli, da v

ve ter skrb za lastno zdravje v
povezavi z gibanjem, prehrano in podnebnimi spremembami, marca pa se bodo
začele tudi priprave za tehnični dan ob svetovnem dnevu zdravja, ki bo aprila.
Šmitova je ob mednarodnem tednu otroka spregovorila tudi o statusu otrok v
družbi. Ugotavlja, da je ta odvisen od družinskega statusa, ki je v zadnjih letih močno pogojen z materialnim
statusom: "Vse več je otrok,
ki se z družinskim premoženjem postavljajo nad revnejše. Iz tega prihaja tudi do nesoglasij in nerazumevanja
med otroki. Razslojevanje
družbe se kaže v šolskem
prostoru." Šmitova opozarja,
da je vse več družin, ki imajo
največ skrbi za otroka predvsem v prevažanju z ene popoldanske dejavnosti na drugo: "Mnogo otrok obiskuje
preveč dejavnosti, so prezaposleni, prostega časa za
otroško igro pa jim zmanjka.
Prav bi bilo, da bi bil otrok
vključen le v eno dejavnost
in da bi bil več s starši."
avtu vedno uporablja varnostni pas. "Vedno, ko se s
kom peljem, razmišljam
tudi o tem, kaj se lahko zgodi ... posebej, če gre hitro. In
seveda se privežem; saj vem,
da to delam zase," je dodala
Amela Smajič.
Dijaki so z zanimanjem poslušali tudi policista Boštjana Lenčka, ki jih je tudi tokrat seznanil s pravili varne
vožnje, dijaki pa so, če so
želeli, lahko opravili tudi
alko test.

Pomagali Kresnički
V kriznem centru za mlade v Lescah so popolnoma
na novo opremili štirideset let staro kuhinjo.
Marjana Ahačič
"Ko otroci pridejo iz šole,
najprej prihitijo v kuhinjo,
ki je tako kot v vsaki drugi
hiši osrednji prostor. Tu se
stke največ odkritih pogovorov. Zato smo še toliko bolj
veseli, da smo našo štirideset let staro kuhinjo zdaj
vendarle lahko prenovili," je
na skromni slovesnosti, na
kateri so se predvsem zahvalili donatorjem, poudarila
Zorica Škorc, vodja kriznega
centra Kresnička. "Preseneča nas dobrota ljudi: ko so se
odbojkarji kluba Arch Volley
odločili, da se odpovedo
sredstvom, ki so jih zbrali z
vstopninami na svojih tekmah v Radovljici, smo bili
res ganjeni. Nekaj denarja

nejo po nekaj tednov, če se
znajdejo v še posebej ogrožajoči situaciji, tudi dlje. Doslej
je v Kresnički našlo zatočišče
230 otrok, starih od 6 do 18
let, zanje pa skrbi 5 strokovnih delavcev.
"Ker smo ugotovili, da pomoč
potrebujejo tudi starši, smo
pred letom dni v okviru centra
odprli še posvetovalnico za
starše, v kateri nam pomaga
še društvo za zdrav osebnostni razvoj. Tako se lahko tudi
po tem, ko otrok odide od nas,
pa se s starši znajde v konfliktu, družina spet pride k nam
na pomoč. Marsikatero situacijo smo tako že rešili v dobro
vse družine," je še povedala
Škorčeva.
Želja in potreb, pravi, pa je
še veliko: radi bi posodobili

V kriznem centru Kresnička so donatorje pogostili v
novi kuhinji.
so primaknili še drugi donatorji, nekateri med njimi
naši stalni, kot so mednarodni Merck, Sharp&Dohme ter Hennlich, d. o. o.,
iz Podnarta pa se je nabralo
dovolj za celo kuhinjo!"
Center Kresnička je eden od
sedmih tovrstnih v Sloveniji,
v Lescah pa kot enota radovljiškega centra za socialno
delo deluje že četrto leto in s
svojo dejavnostjo pokriva
področje vse Gorenjske. Mesečno sprejmejo od 4 do 5
otrok, ki jih je zaradi različnih razlogov potrebno izločiti iz družine. Ponavadi osta-

sobe, v katerih bivajo otroci,
jih morda opremili z osebnimi računalniki, potrebujejo
nov hladilnik in televizor,
zaposleni v centru pa sanjajo o vozilu na štirikolesni
pogon: "Naš krizni center
izvaja 24-urno interventno
službo. Ko je otrok ogrožen
in potrebuje takojšnjo pomoč, pokličejo nas. Kadarkoli, v kakršnem koli vremenu. Tudi v Davčo ali Srednji
vrh. In po tistih strmih, ozkih, dostikrat zaledenelih ali
zasneženih cestah bi nam
primerno vozilo še kako
prav prišlo."

Lesce

Muri v vrtcu
Ob letošnjem tednu otroka (6. do 12. oktobra), katerega
geslo je Nekoga moraš imeti rad, so se v Krajevni organizaciji RK Lesce odločili, da bodo ob tej priložnosti obiskali
leški vrtec. Predsednica RK Marjana Kozamernik je malčkom na kratko in razumljivo predstavila delovanje in
pomen RK, Marja Čampa pa jim je pripravila prisrčno
lutkovno igrico o mucku Muriju, ki so jo otroci z veseljem
spremljali in v njej tudi sodelovali. Razdelili so jim tudi bonbone, nazadnje pa so še skupaj zapeli. I. K.

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

10.10.2008

stran 14

Deželne novice, petek, 10. oktobra 2008

14

Šport
Novi uspehi mlade atletinje
Ajda Kolman, 14-letna atletinja iz Begunj, članica Atletskega
društva Bled, je po zmagi na državnem prvenstvu dobila povabilo za vstop v pionirsko atletsko reprezentanco. Na troboju pionirskih reprezentanc Hrvaške, Madžarske in Slovenije
(U16), ki je potekalo 27. septembra v Puli, je bila ponovno najhitrejša z odličnim osebnim rekordom, 12,27. Veliko pa je pripomogla tudi k zmagi štafete 4x100 metrov. P. K.

Uspeh kariere v Monacu
Bor Bajič, član Triatlon kluba Gorenjska, se je v začetku septembra udeležil tekmovanja v Monacu.
Goran Lavrenčak

Radovljica

Petkovi šahovski turnirji
Šahovsko društvo SIMP Radovljica je 26. septembra spet
priredilo šahovski turnir v okviru letošnjega ciklusa štirinajstdnevnih petkovih šahovskih turnirjev po švicarskem sistemu
2 x 15 minut - 7 kol. Tokratnega turnirja se udeležilo 20 šahistov, med njimi 8 mojstrskih kandidatov (MK). S stoodstotnim izkupičkom je zmagal MK Dušan Zorko, ki zbral 7 točk,
pred MK Matejem Keršičem (5,5 točke) in MK Jožefom Prestrlom (5 točk). Sledila sta Drago Rabič in MK Franc Rodman, ki sta dosegla po 4,5 točke, nato pa skupina štirih igralcev: MK Jože Harinski, MK Franc Ravnik, MK Drago Buha in
Anton Černe s 4 točkami, ki so si mesta razdelili po sistemu
Buchholz. Naslednji turnir bo 10. oktobra ob 17. uri v prostorih Doma upokojencev (Gostilna Kozovc) v Radovljici. S. J.
Radovljica

Dejan Tonejc srebrn in zlat
V Saviglianu v Italiji je potekalo Evropsko prvenstvo v balinanju, na katerem nas je Dejan Tonejc, član balinarskega
kluba Radovljica Alpetour, razveselil z dvema medaljama.
Prvo medaljo, srebrno, je dosegel v bližanju in zbijanju v
krog. V polfinalu je premagal odličnega Italijana Emanuela
Bruzzunea z rezultatom 24:23. Tesno je bilo tudi v finalu, a
tokrat je moral priznati premoč Ericu Lottu. Monačan je slavil z rezultatom 26:23. S tem pa še ni bilo konec uspehov 27letnega Leščana. Skupaj z Davorjem Janžičem sta se v igri
parov uvrstila v polfinale, kjer sta morala priznati premoč
Italjanoma Pautassiju in Nariju. Gostitelja sta slavila z rezultatom 13:4 in se uvrstila v finale. Naša dvojica je bila klub
temu zadovoljna, saj sta se veselila bronaste medalje. M. K.
Radovljica

Usodni poraz
V 16. krogu je bilo za radovljiške balinarje konec sanj, da se
uvrstijo v super ligo. "Krivec" za to je ekipa Bistrica, ki je na
svojem igrišču naše balinarje ugnala z rezultatom 12:10, ob
tem pa so Postojnčani s 14:8 gladko odpravili Planino Petrič
in na lestvici ušli na šest točk. V 17. krogu se situacija na
bistveno spremenila. Postojna je na "vročem" gostovanju
pri Brdu tesno zmagala z 12:10, Radovljica Alpetour pa po
pričakovanju ni imela težav z ekipo Sloge. Končni rezultat je
bil 17:5. Krog pred koncem je Postojna z 41 točkami že novi
superligaš. Radovljica ima šest točk zaostanka in neulovljivo prednost pred tretjo uvrščeno ekipo Planino Petrič. M. K.
Radovljica

Poraz za uvod
V lanski sezoni so radovljiški mladinci v košarki dosegli zgodovinski dosežek, saj se jim je uspelo uvrstiti v prvo slovensko košarkarsko ligo. Radovljičani nastopajo v zahodni skupini. Poleg njih so v skupini še Domžale, Krka, Janče, Triglav,
Luka Koper, Nova Gorica in Geoplin Slovan. S slednjimi so se
naši mladinci v domači dvorani pomerili v uvodnem kolu. Doživeli so poraz, a si za tri četrtine zaslužijo vse čestitke. V tem
obdobju sta se ekipi menjavali v vodstvu. Na zadnji odmor so
šli Radovljičani s prednostjo 56:53. Pet minut slabe igre v zadnji četrtini jim je odpihnilo prvo zmago. Gostje so na koncu
slavili z rezultatom 84:71 (17:21, 16:14, 23:18, 15:31). Koše za
Radovljico so dosegli: Hudobivnik 19, Jamnik 18, Jelušič 13,
Zupan 7, Iskra 7, Majetič 4, Završnik 3. M. K.

Ironman 70.3 Monaco je
eno elitnih tekmovanj iz serije tekmovanj, kjer so se
delile vstopnice za nastop
na Svetovnem prvenstvu v
polovičnem
Ironmanu.
Med 1200 tekmovalci je devetnajstletni Bor osvojil 191.
mesto, v kategoriji od 19 do
24 let pa je kar deseto mesto
in s tem tudi pravico nastopa na svetovnem prvenstvu
v polovičnem Ironmanu.
Nam lahko opišete progo v
Monacu?
"'Ironman 70.3 Monaco' je
polovični Ironman, sestavljen iz 1900 metrov plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka.
Plavati smo začeli ob igralnici v Monte Carlu, kolesarili smo po francoskih hribih v okolici Monte Carla,
na koncu pa smo polovični
maraton pretekli po progi,
kjer tekmujejo vozniki v formuli 1. Zanimivo je bilo teči
po ovinkih in šikanah, kjer
sem še pred leti prek TV
ekrana spremljal tekme F1."
Kako ste zadovoljni z rezultatom?
"Tekma v Monacu je bila
glavna tekma sezone in res
sem izredno vesel, da se mi
je uspelo uvrstiti na SP v
polovičnem
Ironmanu.
Med 1200 tekmovalci jih je
na cilj prišlo 94 odstotkov.
191. mesto morda ne sliši
zelo dobro, ampak če povem, da sem prehitel blizu
tisoč tekmovalcev, sem z
uspehom zelo zadovoljen. V
svoji kategoriji (19 do 24 let)
sem zasedel deseto mesto
in tudi tu sem bil z devet-

najstimi leti med najmlajšimi."
Je bil vesel tudi vaš oče?
"Seveda se je uspeha veselil
tudi moj oče. Nobenega
sponzorja nimam, vsa tekmovanja finančno pokriva
moj oče. Startnina v Monacu je bila 370 evrov, skupaj s
spanjem, hrano in potnimi
stroški sem porabil več kot
1000 evrov. Na svetovnem
prvenstvu, ki bo 8. novembra v Clearwaterju na Floridi, pričakujeva podoben
"strošek". Upam, da se bo
ob tem zapisu našel kdo, ki
bi mi lahko tudi finančno
pomagal na moji športni
poti."
Kaj pričakujete na Floridi?
"Na SP v polovičnem Ironmanu bo nastopilo več kot
1500 najboljših triatloncev
iz celega sveta. Kljub temu
da ne poznam konkurence
in da bom med najmlajšimi, je moja želja, da bi se
uvrstil v prvo tretjino tekmovalcev."
Koliko časa se ukvarjate s
triatlonom in kakšni so bili
vaši uspehi do Monaka?
"S triatlonom se ukvarjam
že pet let, sem član Triatlon
kluba Gorenjska in naj ob
tem povem, da se je na letošnje SP na Floridi kvalificiral tudi naš predsednik
Matjaž Štibelj. V triatlonu
sem leta 2005 prvič zmagal
v slovenskem triatlonskem
pokalu med mladinci. Zmagal sem tudi leta 2006 in
leta 2007. Letos sem vse
stavil na Ironman, zato sem
izpustil nekaj tekem za slovenski pokal. S triatlonom
se ukvarja tudi moj leto dni

Bor Bajič, član Triatlon kluba Gorenjska
mlajši brat Rok, ki zelo dobro brani "družinsko čast"
na domačih tekmovanjih,
saj je trenutno na tretjem
mestu slovenskega triatlonskega pokala med mladinci."
Kakšna je razlika med olimpijskim triatlonom in Ironmanom?
"Olimpijski triatlon je krajši
(1,5 kilometra plavanja, 40
kilometrov kolesa in 10 kilometrov teka). Meni osebno
bolj ležijo daljši triatloni,
med katere spada Ironman.
V Monacu sem dosegel čas
5 ur, 15 minut in 16 sekund,
v naslednjih dveh sezonah
pa želim iz polovičnega

Ironmana "presedlati" na
pravi Ironman. To pa pomeni 3.800 metrov plavanja,
190 kilometrov kolesarjenja
in na koncu še tek celotnega
maratona. Seveda je moja
glavna želja nastop na SP v
Ironmanu na Havajih."
Lani ste nastopili tudi na državnem prvenstvu v olimpijskem triatlonu. Kako je
bilo tam?
"Lani sem postal državni prvak v olimpijskem triatlonu
na Bledu. Na mojo nesrečo
je v moji starostni kategoriji
nastopilo premalo tekmovalcev, tako da sem ostal
brez statusa kategoriziranega športnika."

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

www.gorenjskiglas.si

Begunje

Lesce

Poraz z Železniki jih ni ustavil
Zadnja dva kroga v Prvi gorenjski ligi sta bili več kot uspešni
za nogometaše kluba Šobec Lesce. Poraz v tretjem krogu proti Železnikom je bil hitro pozabljen. V četrtem krogu so
Leščani gostovali pri ekipi Poleta in zmagali z rezultatom 2:0.
En gol so si gostitelji zabili sami, drugi gol pa je dosegel J.
Gorišek. Dobro igro so potrdili v naslednjem krogu, ko so v
sosedskem derbiju s 3:0 premagali Bled. V polno so zadeli G.
Gorišek, J. Gorišek, Lajič. Na vrhu lestvice v prvi gorenjski ligi
sta Velesovo in Železniki s 13 točkami. Leščani imajo točko
manj na tretjem mestu. Uspešno so prebredli prva dva kroga
v pokalu. Najprej so na gostovanju premagali Alpino Žiri s 3:1.
Strelci za Šobec Lesce so bili Mujezinovič, A. Humerca in J.
Gorišek. Sledila je tekma na domačem igrišču proti ekipi Bled.
Tudi tokrat so bili Leščani precej boljši in se s 5:0 uvrstili v
naslednji krog pokala. V polno so zadeli G. Gorišek 2, Kovačič, Božič in Zupančič. M. K.

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

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

10.10.2008

Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel.: 04 537 36 80

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila
za najstnike in odrasle.

Vabljeni vino
o
v Beti trg m centru,
e
k
s
v trgov
o
im
kjer nud
novo
kolekcijo

NOVA JESENSKO-ZIMSKA KOLEKCIJA

Trgovina z igračami, otroško opremo in tekstilom.
Bogata ponudba. Ugodne cene.

Cvetje Miko

PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Pestra ponudba računalnikov in računalniške opreme

Urejanje vrtov in okolice, stanovanj
in poslovnih prostorov

V jesen z zeleno

@ACCESSORIES

Samostoječe nogavice, najlonske
nogavičke, dokolenke ali običajne 'žabe'.
Jesen prinaša sivo, zeleno in barvo
melancana.

V naših poslovalnicah
širom Slovenije vam
je na voljo pestra izbira
modnih dodatkov

Specializiranih trgovin za nogavice je pri nas malo. Ker
sem se vračala z Bleda, sem se ustavila pri Fabianiu, v
leškem trgovskem centru.
Iskala sem posebne najlonske nogavice. Takoj so me
opozorili, da moram biti pri vzorčastih nogavicah previdna, kako in s čim jih bom nosila, sploh, ker je letošnja
moda naklonjena pletenjem in mešanim materialom.
Pri njih najdemo različne blagovne znamke nogavic največ je uvoženih iz Italije (ženske poznajo Max Maro,
kjer je na police že prišla nova kolekcija, priljubljeni sta
modna in klasična Sisy, Omsa, Trasparaze), imajo pa
tudi lastne blagovne znamke: dizajnerska blagovna
znamka bombažnih nogavic Zvezda (ki jo ustvarjajo s
pomočjo idej mladih še 'nastajajočih' slovenskih dizajnerk) in klasična Fabiani, ki zajema tako moške kot ženske klasične nogavice.
Pri ženskah so še vedno
najbolj aktualne najlonske nogavice. Jesen prinaša številne vzorce, barvo melancana ter sivo in
zeleno. Še vedno ostajajo klasična črna, lila, čokoladna barva in mrežni
vzorec. Zanimivi so diskretni vzorčki na gležnjih. Glede na prihajajoče vreme pa se v ospredje prebijajo enobarvne,
debelejše najlonke. Moderni so letos tudi grelci,
ki gredo čez čevelj in dokolenke, nogavice svetli-

NOVA KOLEKCIJA!

www.slowatch.si

kajočih se barv, s katerimi lahko razbijete monotonost obuvala.
Še vedno so aktualne kapri najlonke, prave nogavice zase pa pri njih najdejo tudi nosečnice in
neveste - v najnovejših
vzorcih in barvah. Zahtevnejšim strankam ponujajo žabe brez šiva, s
široko čipko ob pasu in
samostoječe nogavice
višjega cenovnega razreda.

PROGRAM PRIREDITEV
V TRGOVSKEM
CENTRU LESCE ZA
OKTOBER 2008
Sobota, 11. oktobra, ob 10. uri:
JESENSKA ZABAVA V MERCTORJU - obiskovalcem bodo ponudili medaljone stroganov s kruhovimi cmoki, zabaval vas bo glasbeni trio, otroci pa
bodo ustvarjali v kreativni delavnici.

Sobota, 18. oktobra, ob 10. uri:
KOSTANJEVA ZABAVA - obiskovalcem bodo
ponudili sveže pečeni kostanj, zabaval vas bo glasbeni trio, otroci pa bodo sestavljali razne figurice,
lepljenke, ogrlice in podobno.

Sobota, 25. oktobra, ob 10. uri:
igrana predstava MAČJI SEJEM - spoznali bomo
mačje radosti v Mačjem mestu, topel kožušček
Mačka Murija.

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure; nedelja: od 8. do 12. ure
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Svetovni dan pošte
Ivanka Korošec
Radovljica - V švicarskem
Bernu je 9. oktobra 1874 triindvajset držav ustanovilo Svetovno poštno zvezo, da bi tako
poenotili sistem poštnin. V tistih časih so bile pošte popolnoma samostojne in v veljavi je
bilo kar 1.200 različnih poštnin, kar je zelo oviralo razvoj
poštnih storitev. Danes je v poštno zvezo vključenih 189 držav
z več kot 700 tisoč poštnimi poslovalnicami. Zveza je z več kot
6 miljonov zaposlenih eden
največjih svetovnih delodajalcev in druga najstarejša mednarodna organizacija na svetu v
okviru ZN. Slovenija se je zvezi
priključila leta 1992.
Za posodabljanje poštnega
omrežja je ob letošnjem občinskem prazniku prejel priznanje direktor kranjske enote
Pošte Slovenija Miran Čehovin. "Pošta Slovenije je od leta
1995 vložila veliko truda v posodabljanje poštnega omrežja.
Prenovili smo skoraj vse objekte na Gorenjskem, verjetno pa
je bil največji razvojni korak dosežen prav v občini Radovljica,
saj smo imeli trdno oporo in
podporo vseh občinskih struktur, da smo tako lahko prišli do
najboljših prostorskih rešitev.
Zgradili smo nove objekte v Begunjah, Lescah in Kamni Gorici, deloma smo prenovili pošti v
Kropi in na Brezjah, pošto Podnart smo preselili na novo, primernejšo lokacijo, največji tehnološki preskok pa prav gotovo
pomeni celovita prenova glavne pošte v Radovljici, ki je pove-

Mladi so poslikali
stopnišče železniške postaje
Zanemarjeno stopnišče radovljiške železniške postaje je dobilo novo podobo. Dijaki obeh radovljiških
srednjih šol so skupaj s člani Kluba radovljiških študentov z grafiti na temo mesta Radovljica poslikali
obnovljeno notranjost.
Bea Avguštin

Pismonoša izroči na terenu
dnevno povprečno od 1000
do 3.000 pošiljk, njegova
torba je včasih težka več
kot 30 kilogramov.
zana tudi z internetnim omrežjem. Občanom Radovljice smo
s tem približali naše storitve,
omogočili invalidom dostojne
dostope in tudi prispevali k rasti gospodarstva ter družbe kot
celote." Dodal je še, da je bilo
veliko narejenega na reorganizacijah transporta, celoviti zamenjavi računalniškega omrežja, prenovi transportnih
sredstev, ukinjanju izpostavljenih predalčnikov, uvedbi nove
razpoznavne blagovne znamke, ponovnega oživljanja paketnega prometa, uvajanju novih
storitev in ne nazadnje: na Gorenjskem so ustvarili več kot
sto novih delovnih mest ter s
tem omogočili ljudem delo, zaslužek, zadovoljstvo in ustvarjanje novih družin, ki so še kako
pomembne za razvoj naše
družbe.

Radovljica

Hoja za zdravo življenje
Petnajsti oktober je svetovni dan hoje. Naše telo jo potrebuje, ker nujno potrebuje gibanje, naša duševnost pa stik z
naravo. Kot je povedala glavna sestra Zdravstvenega doma
Radovljica Darja Anderle, da bo letošnji zadnji test hoje v
soboto, 11. oktobra, s startom pred osnovno šolo A. T. Linharta v Radovljici. Za vse udeležence so možne brezplačne
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Prišel bo tudi
eden od najvztrajnejših udeležencev testa, hkrati pa tudi
najstarejši, je Ivo Čačič, 83-letni rekreativec iz Lesc. Vabljeni
tudi vsi drugi, da se preizkusite na testu hoje. I. K.

Stopnišče na železniški postaji v Radovljici, za marsikoga prvi stik z mestom, je
bilo dolgo v katastrofalnem
stanju. Stene so bile umazane, popisane z neokusnimi
grafiti, okna skoraj popolnoma uničena. Zato smo se po
večkratnih neuspelih poskusih obnove odločili, da je čas
za akcijo. Ob podpori Občine Radovljica in lastnika objekta, Slovenskih železnic,
je Klub Radovljiških študentov organiziral projekt Prenova stopnišča železniške
postaje Radovljica v sodelovanju z Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica, Srednjo gostinsko turi-

stično šolo Radovljica ter
skupino mladih umetnikov,
ki so dali stopnišču novo podobo.
Priprave na izvedbo projekta
so se začele že junija, ko je
občina pridobila dovoljenje
lastnika ter zagotovila večji
del sredstev. Organizacijo je
v imenu Kluba radovljiških
študentov prevzel Rok Rozman, ki je poskrbel za sponzorstvo, nakup materiala,
pripravo sten ter planiranje
dela umetnikov in srednjih
šol. Po mesecih priprav so v
zadnjem tednu septembra s
slikanjem pričeli umetniki.
Sodelovali so dijaki iz Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, in skupina mladih, Jure Papič, Blaž

Šolar, Meta Šolar, Matej Peneš, Boštjan Kočar, Katra
Toplak, Marko Sambrailo,
Nace Zaletel, ki so s spreji,
čopiči in obilico domišljije
spremenili stopnišče iz občinske sramote v občinski
ponos in še eno zanimivost
Radovljice. Za obveščanje
javnosti med projektom so
poskrbeli dijaki Srednje gostinske in turistične šole.
Poleg tega so med tednom
poskrbeli tudi za slastne prigrizke. Da pa je delo v fazi
izvajanja potekalo tekoče,
sva na pomoč pri organizaciji priskočila Bea Avguštin
in Primož Rozman.
Izvajalci projekta se zahvaljujemo lastniku objekta
Slovenskim železnicam, da

je dovolil poseg v objekt ter
priskrbel del sredstev za obnovo. Zahvala gre tudi g. Repovžu za dobro opravljeno
delo, sponzorjem in vsem
sodelujočim, ki so s prostovoljnim delom pomagali obnoviti stopnišče na železniški postaji v Radovljici. Upamo in želimo, da bo stopnišče ostalo urejeno tudi vnaprej.
Za pomoč se zahvaljujemo
Občini Radovljica, Slovenskim železnicam, Klubu radovljiških študentov, Slikopleskarstvu Repovž, Regeneraciji, Žitu Gorenjka, Studiu Race, PuhArt, Gostilni
Avguštin, Pizzeriji Matiček,
Mavrici Lesce, Gostilni Lectar.

