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Ko zadiši po
praznikih

Odprtje in
podpis listine

Anka Krnc iz Krope razveseljuje
bližnje z izvrstnimi raznovrstnimi
piškoti. Najbližji čutijo ljubezen in
dobre želje, s katerimi jih
pospremimo v novo leto.

Občinski praznik smo obeležili z
odprtjem drsališča, prenovljenega
graščinskega atrija ter podpisom
listine o prijateljstvu s češko občino
Ivančice.
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Slovesno ob prazniku

Občina Radovljica ima
nov dveletni proračun

Občinski praznik smo obeležili z odprtjem drsališča, prenovljenega graščinskega atrija ter podpisom
listine o prijateljstvu s češko občino Ivančice.

Občinski svet je potrdil proračun za prihodnji
dve leti: za leto 2009 so prihodki ocenjeni na
24,2 milijona evrov, za leto 2010 pa 24,7.

Marjana Ahačič
Radovljica - Občinski praznik, posvečen rojstvu slavnega rojaka, dramatika Antona
Tomaža Linharta, smo v Radovljici letos obeležili s številnimi prireditvami. Potem
ko so prvo nedeljo v decembru odprli novo drsališče v
športnem parku v Radovljici,
je bilo dan pred praznikom
slovesno še v prenovljenem

atriju radovljiške graščine,
ko so se Radovljičani spomnili še na rojakinjo, dobrotnico in podpornico šolstva
Josipino Hočevar, pred tem
pa je župan Janko Sebastijan
Stušek z županom češke občine Ivančice dr. Vojtechom
Adamom podpisal listino o
prijateljstvu.
Na sam praznični dan je na
osrednji slovesnosti v Linhartovi dvorani podelil ob-

činska priznanja. "Praznik
je priložnost, da si sproščeno izmenjamo misli in počastimo ljudi, ki so v tem
letu dosegli nekaj več, ter v
goste povabimo svoje prijatelje," je dejal. Slavnostni
govornik na proslavi prof.
dr. Peter Fister pa je v svojem nagovoru poudaril, da
je Radovljica prostor, v katerega se je pogosto vračal
tako kot strokovnjak za ob-

novo starih mest kot občudovalec starega in lepega.
Mesto z okolico je prostor,
ki ga je kulturna dediščina
pomembno zaznamovala in
iz katerega že stoletja prihajajo izjemni ljudje. "Zato ne
more biti naključje, da je občinski praznik prav na rojstni dan moža, brez katerega
ne bi bili to, kar smo."
Več o nagrajencih
na 2. strani.

Marjana Ahačič
Radovljica - "Pozivam vse
svetnike, da v imenu razvoja
in v dobrobit občanov do konca mandata ne glede na morebitna strankarska razhajanja izvedemo vse, kar je zapisano v proračunu in programih razvoja občine," je takoj
po sprejemu odloka o prora-

njega proračuna ter s kreditom v višini 1,5 milijona evrov v letu 2009 za naložbo v
nov vrtec na Posavcu in 500
tisoč evrov v letu 2010 za naložbo v novo zgradbo knjižnice na bodočem Vurnikovem trgu v Radovljici.
Področju gospodarskih dejavnosti, ki vključujejo tudi kmetijstvo, gozdarstvo, promet in

Med večjimi naložbami v obdobju 2009-2010
so tudi zaključek obnove radovljiške graščine,
ureditev športnih igrišč pri osnovni šoli v
Lipnici in atletskega parka pri OŠ Radovljica.
čunu občine za leti 2009 in
2010 na seji občinskega sveta
v sredo pozval župan Stušek.
Svetniki so občinski proračun, letni program športa in
stanovanjski program sprejeli s petnajstimi glasovi za in
osmimi proti. Proračunski
prihodki so za leto 2009 ocenjeni na 24,202 milijona, odhodki pa na 25,469 milijona
evrov. Za leto 2010 prihodki
znašajo 24,656 milijona in
odhodki 25,243 milijona evrov. Razlika med prihodki in
odhodki bo pokrita z neporabljenimi sredstvi iz letoš-

turizem, bo v letu 2009 namenjenih 24 in v letu 2010
19 odstotkov odhodkov, izobraževanju 18 in 12 odstotkov,
varstvu okolja 17 in 21 odstotkov, rekreaciji, kulturi in dejavnosti neprofitnih organizacij 17 in 24 odstotkov, javni
upravi 12 in 13 odstotkov, stanovanjski dejavnosti 5 in 8
odstotkov, socialni varnosti 4
in 2 odstotka, po manj kot 2
odstotka proračunskih odhodkov pa zdravstvu, javnemu redu in varnosti ter
obrambi.
4. stran



Na osrednji slovesnosti v Linhartovi dvorani je župan podelil občinska priznanja. I Foto: Gorazd Kavčič

AKTUALNO

VARNOST

ŠPORT

KULTURA

Dragi odvetniki
zasenčili odpuščanje

Previdno s pirotehniko!

Radovljiški rokomet
gre v pravo smer

Yume-Fusen in Triglav
nastopila skupaj

OBČINA RADOVLJICA

V letošnji sezoni so radovljiški rokometaši dobili dobro
okrepitev v Roku Krtu, igralcu z veliko izkušnjami.

V začetku decembra sta skupaj nastopila ženski pevski
zbor iz Tokia in moški pevski
zbor Triglav.

V imenu Občine Radovljica
vsem občankam in občanom
čestitam za dan samostojnosti ter
želim vesele božične in novoletne praznike.
Srečno 2009!

Potem ko so delavci Elana izvedeli, da bo zaradi slabega
poslovanja izgubilo zaposlitev 180 njihovih sodelavcev,
so se v javnosti razkrili nekateri računi, ki jih Skimar plačuje za pravno svetovanje.
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Uporaba nekaterih pirotehničnih sredstev, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena
le od 26. decembra do 2. januarja.
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Janko S. Stušek
ŽUPAN
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Občinske novice
Občina Radovljica
ŽUPAN
Gorenjska cesta 19, 4240 RADOVLJICA,
Telefon 04/537 23 00, faks 04/531 46 84

Podelili so občinska priznanja

Številka: 1001-116/2008
Datum: 19. 12. 2008
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Ur. list RS, št.
63/07 in 65/08) župan Občine Radovljica objavlja

Tudi ob letošnjem prazniku je župan Radovljice podelil občinska priznanja: plakete A. T. Linharta ter
pečate in medalje občine.

JAVNI NATEČAJ
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
1. VIŠJEGA SVETOVALCA ZA KOMUNIKACIJE IN ENERGETIKO v Oddelku
za infrastrukturo Občine Radovljica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- visoka strokovna izobrazba gradbene, komunalne, geodetske ali druge tehnične
smeri ali družboslovne smeri,
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
- znanje uradnega jezika,
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP-a),
- poznavanje uporabe računalniških programov.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno
usposabljanje, v skladu z 89. členom zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
- priprava in vodenje javnih razpisov oddelka in drugih NOE,
- priprava občinskih odlokov s področja opremljanja zemljišč,
- sodelovanje pri pripravi prostorsko izvedbenih aktov iz vidika komunalnega
opremljanja zemljišč,
- priprava programov opremljanja za sprejem na OS,
- vodenje aktivnosti na področjih opremljanja stavbnih zemljišč,
- vodenje investicij v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
- izvajanje del in nalog s področja energetike, vodnega gospodarstva in telekomunikacij,
- izvajanje del za občinski svet s področja dela oddelka.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu
z 88. členom Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati še naslednje pogoje:
- državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
- ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje
(potrdilo izda pristojno sodišče).
Kandidati za razpisano delovno mesto morajo k svoji vlogi priložiti naslednje izjave:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ali fotokopijo diplome,
2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi ali fotokopijo delovne knjižice,
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju oz. fotokopijo potrdila o opravljenem
usposabljanju, če ima kandidat le-to že opravljeno,
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) ali
fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu,
5. pisno izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev.
S prijavo na kandidaturo za delovno mesto se šteje, da se kandidat strinja, da za
namene tega javnega natečaja dovoljuje preverbo podatkov.
Če se v postopku sprejemanja v delovno razmerje ali v času poskusnega dela
izkaže, da podatki iz izjav niso verodostojni, je to razlog za prekinitev postopka ali
delovnega razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih potrdil, dokazil in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih
metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred izdajo sklepa o izbiri.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višjega svetovalca za komunikacije in
energetiko opravljal v Oddelku za infrastrukturo Občine Radovljica, v nazivu višji
svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 mesečnim poskusnim delom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, najkasneje v 15 dneh od dneva objave
na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom "Prijava na
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta".
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Poloni Zalokar,
tel.: 04/537-23-08.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Marjana Ahačič
Plakete Antona Tomaža
Linharta so tokrat dobili:
- Verena Štekar - Vidic, za
vodenje in uveljavitev Muzejev radovljiške občine, za postavitev razstav panjskih
končnic ter organizacijo in
postavitev stalne razstave o
Antonu Tomažu Linhartu.
Verena Štekar - Vidic je že
25 let zaposlena v Muzejih
radovljiške občine, ki jih od
leta 1995 vodi kot poslovna
in programska direktorica.
Posebej pomembne so njene zasluge k življenju in
promociji Radovljice kot
Linhartovega mesta kulture.
V pričakovanju 250. obletnice Linhartovega rojstva so
Muzeji radovljiške občine s
Slovenskim
gledališkim
muzejem sodelovali pri izdaji jubilejne monografije
Anton Tomaž Linhart, Verena Štekar - Vidic tudi kot
članica uredniškega odbora.
V letu 2003 je skupaj s Slovenskim gledališkim muzejem začela ambiciozen in
zahteven projekt - postavitev
stalne razstave o Antonu Tomažu Linhartu. Razstavo so
v radovljiški graščini odprli
decembra lani.
- Janez Kosmač, ob 70-letnici, za več kot 50-letno aktivno delovanje v Pihalnem orkestru Lesce in v njegovih
organih.
Janez Kosmač je eden od
treh ustanovnih članov Pihalnega orkestra Lesce in
edini, ki je v njem vseh 53 let
tudi neprekinjeno aktiven.
Poleg igranja trobente je
kasneje opravljal tudi številne druge funkcije v organih
orkestra. Od leta 1995 kot
arhivar zgledno ureja notni
arhiv orkestra. Poleg predanosti glasbi in ohranjanju
njene vrednosti pa ga odlikujejo tudi didaktične in

mentorske sposobnosti. Za
svoj prispevek orkestru je
prejel številna priznanja.
- Vilko Ovsenik, ob njegovi
80-letnici, za dolgoletno
uspešno delo in dosežke na
glasbeno umetniškem področju ter pri soustvarjanju
Avsenikove glasbe.
Vilko Ovsenik je skupaj z
bratom Slavkom osnoval
trio Avsenik, ki je kasneje
na Vilkov predlog prerasel v
Gorenjski kvartet; zasedba,
v kateri je Vilko Ovsenik igral klarinet, je navduševala z
nastopi. S skladbo Na Golici, najpogosteje predvajano
skladbo v preteklem stoletju, pa je bil uspeh popoln. Je
soavtor in aranžer celotnega
repertoarja ansambla bratov
Avsenik oziroma več kot
1000 skladb. Skupaj z bratom je narodnozabavni glasbi postavil temelje, zakonitosti in merila ter jo zapisal
v zgodovino slovenske glasbene dediščine.

Pečate občine Radovljica
je župan podelil:
- Francki Kocjan, za uspešno vodenje in razvoj Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
Francka Kocjan je od leta
1997 do nedavne upokojitve
VVZ Radovljica vodila kot
ravnateljica. V tem času so
se na področju predšolske
vzgoje in varstva otrok dogajale številne korenite spremembe, ki jih je s strokovnostjo in osebno zavzetostjo
v celoti izpeljala.
- Robertu Sapiu iz pobratene občine Sondrio v Italiji
(posthumno), za prispevek k
udejanjanju listine o prijateljstvu med Sondriom in
Radovljico.
Robert Sapio, sodelavec sondrijske občinske uprave, je
vse od slavnostnega podpisa
listine o prijateljstvu med

Sondriom in Radovljico leta
1993 botroval uspešni izpeljavi vsebinskih projektov in oblik sodelovanja med občinama. Izmenjani so bili obiski
uradnih delegacij, utrdilo se
je sodelovanje športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter organizacij. Robert
Sapio je umrl marca letos.
- Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica, ob 50letnici ustanovitve in 10-letnici otvoritve novih šolskih
prostorov.
V Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica se danes za gostinske in turistične poklice izobražuje okoli
500 dijakov in odraslih, ki
študirajo ob delu. Šolo poznajo na Gorenjskem, po
Sloveniji in v zamejstvu, je
med najboljšimi turističnimi šolami pri nas, svoje poslanstvo in vizijo turistične
destinacije Gorenjske pa
uspešno uresničuje že 50
let.
- Vesni Gaberščik, za tvorno
sodelovanje
med
Naravoslovno-tehniško fakulteto in Občino Radovljica na
področju raziskovanja pretekle in sodobne oblačilne
kulture na območju občine.
Vesna Gaberščik je modna
oblikovalka ter predavateljica oblikovanja pletenin moške mode in osnov modnega oblikovanja. Rezultat sodelovanja
med
Naravoslovno-tehniško fakulteto in Občino Radovljica v okviru mednarodnega projekta
Venerina pot so oblačilni
projekti Radovljičan z mestnega grba, srednjeveška oblačila za družino viteza Gašperja Lambergarja z gradu
Kamen, fužinska, kovaška
in tovorniška oblačila v Kropi, oblačilna kultura Linhartovega časa v Radovljici ter
oblikovanje oblačil za Pihalni orkester Lesce.

Medaljo občine Radovljica pa sta dobila:
- Družina Vidic, za prispevek k obnovi in oživljanju
starega mestnega jedra Radovljice.
Vidičevi so se pred slabim
desetletjem lotili zahtevne
prenove Vidičeve hiše na
Linhartovem trgu 3, mogočnega renesančnega meščanskega dvorca iz leta 1634.
Vasji in Miranu Vidicu je
uspelo na izviren način povezati kulturo in turizem, v
starem mestnem jedru Radovljice pa obogatiti gostinsko ponudbo.
- Jože Pavlič, za pesniški
opus in bogatitev ljubiteljske kulture v kraju.
Jože Pavlič iz Ljubnega je
ljubiteljski čebelar, čmrljar, lovec in pesnik. Je avtor uradne himne Krajevne
skupnosti Ljubno, Društvu
upokojencev Mošnje, Brezje in Ljubno pa je posvetil
Upokojensko himno. Sodeluje pri literarnem upokojenskem klubu "Likus"
Maribor, v mešanem pevskem zboru društva upokojencev, v kraju je dejaven pri ohranjanju in obnavljanju starih vaških običajev ter sodeluje na različnih srečanjih in prireditvah. Zbral je kar precej šal,
jih po svoje priredil, spravil v verze ter izdal zgoščenko.

Priznanje študentom
Študentje Irma Mihelič,
Domen Novak in Tomaž
Kučan so dobili priznanja, ki
jih občina namenja tistim
študentom, ki so v preteklem letu šolanje zaključili z
izpitno oceno, višjo od 9,51.
Občina jim je podelila
knjižno nagrado ter denarno
nagrado v vrednosti 835
evrov, ki jo bodo porabili za
nadaljevanje študija.

JANKO S. STUŠEK, l. r., ŽUPAN
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Otvoritev in podpis listine

Sto let spomenika
Josipini Hočevar

Občinski praznik smo obeležili z odprtjem drsališča, prenovljenega graščinskega atrija ter podpisom
listine o prijateljstvu s češko občino Ivančice.

Odprtje prenovljenega graščinskega atrija so
pospremili s tremi prizori iz življenja radovljiške
dobrotnice.

Marjana Ahačič

lovali na gospodarskem, turističnem, kulturnem in
športnem področju, izmenjavali izkušnje, izvajali
skupne projekte ter se tako
seznanjali s prijateljsko deželo in njeno kulturo.
Po slavnostni seji je bilo
nadstropje nižje odprtje prenovljenega atrija: v tokratni
fazi obnove radovljiške graščine so namreč popolnoma
obnovili in z dvigalom za gibalno ovirane opremili notranji atrij, zamenjali pa so
tudi streho ter prenovili zahodni, vzhodni in severni
del fasade. Atriju so na no-

tranji strani dodali dva lesena balkona, za investicijo pa
namenili 650 tisoč evrov.
Na sam praznični dan se je
kljub izjemno slabemu vremenu kar nekaj Radovljičanov odpravilo z baklami od
Linhartove rojstne hiše do
njegovega spomenika, na
osrednji občinski proslavi v
Linhartovi dvorani pa je podelitev občinskih priznanj
spremljal bogat in izjemno
privlačen kulturni program
v izvedbi harmonikarja Gašperja Primožiča ter Simone
Vodopivec s pevkami delavnice Musike.

Marjana Ahačič
Radovljica - Josipina Hočevar je bila rojena v stari premožni hiši Mulejevih iz Radovljice, navaja v knjigi Dežela zgodovinar Jure Sinobad. Šolala se je v Kranju in
pri uršulinkah v Škofji Loki,
leta 1842 pa se je poročila s
podjetnikom in mecenom
Martinom Hočevarjem. Leta
1888 je za radovljiške sirote,
vdove in šolsko mladino
ustanovila poseben sklad, iz
katerega so najrevnejši učenci prejemali obleko, obutev
in šolske potrebščine. Večino
svojega premoženja je razdelila še za časa življenja, v opo-

roki pa rojstni občini namenila kar sto tisoč takratnih
kron. Hvaležni meščani so ji
leta 1908 postavili spomenik,
delo Janeza Vurnika mlajšega in Jožefa Pavlina, denar pa
vložili v vojne obveznice, a ga
žal v celoti izgubili.
Letos so se Radovljičani spominu na Josipino Hočevar
poklonili na odprtju prenovljenega graščinskega atrija,
ko so s tremi prizori iz njenega življenja zaznamovali
stoto obletnico postavitve
spomenika dobrotnici in
častni občanki. Prireditev, ki
so jo pripravili domači igralci, je režirala Alenka Bole
Vrabec.

Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica - Drsališče na
športnem igrišču je najbolj
navdušilo mlade, ki so že na
sam dan odprtja, 7. decembra, navdušeno preizkušali
ledeno ploskev. Občina je za
ureditev namenila 300 tisoč
evrov; s temi sredstvi je opremila ledeno ploskev in uredila strojnico, s katero bodo
ploskev vzdrževali. Praznovanje se je nadaljevalo v sredo, 10. decembra, s slavnostno sejo občinskega sveta v
baročni dvorani radovljiške
graščine, na kateri so podpi-

sali listino o prijateljstvu
med občino Radovljica in
Ivančice na Češkem. V Ivančicah je bil rojen Linhartov
oče Venčeslav, ki se je v Radovljico, kjer je kot nogavičarski mojster delal s pletilnim strojem, priselil okrog
leta 1750. Občini sta prve stike sta navezali v letu 2003, z
listino o prijateljstvu pa sta
se zavezali, da bosta, kot je
zapisano, skrbeli za povratne
in izmenjalne stike predstavnikov svojih organov, organizacij s svojega območja ter
svojih prebivalcev s cilji, da
se bodo spoznavali in sode-

Listino o prijateljstvu med Radovljico in Ivančicami sta
podpisala oba župana, Janko S. Stušek in dr. Vojtech
Adam. I Foto: Gorazd Kavčič

Prejeli smo
Civilne iniciative demokracija ali
politikantstvo? (2)
Kot največkrat omenjeni spodaj
podpisani zavračam način komuniciranja ter neresnične
navedbe v županovem tekstu z
gornjim naslovom v 19. št.
DN. Kot občan ima vso pravico do subjektivnega mnenja o
vzrokih za nastanek množice
civilnih iniciativ (CI), kot župan pa jim je bil dolžan prisluhniti. A razen zelo pozno
CI "za nehrupen ALC", nobene druge ni povabil na razgovor, kjer bi se lahko prepričal o
razlogih nezadovoljstva občank in občanov s stopnjo dosežene demokracije v občini.
Če bi se z njimi pogovarjal, bi
jih mogoče celo prepričal v svoj
prav. Namesto tega nas kar
uči demokracije, ki je dolg proces, ki pa ga sledeč članku
usmerja na napačno pot.
Da smo občina z največ CI, je
verjetno res, ni znana nobena,
ki bi jih imela kar osem. Med
naštetimi namreč zavestno izpušča osmo, Brezjansko, ki je
z mojim usmerjanjem dosegla
ponovno odločanje občinskega
sveta in s tem zoranje glavne
ceste. Podpise proti ohranitvi
ceste je zbiral domačin, g.

prof. dr. Ciril Pohar, KB Brezje pa je kasneje z odločnim stališčem le podprla njegova logična in realna prizadevanja.
Neresnica je, da CI manipulirajo neko okolje, ljudi. Mogoče
Dvorsko vas, ki se je z domačini na čelu organizirano uprla
igralnici? Mošnjani bi se enako odzvali za Podvin, Kamnogoričani, če bi občina želela igralnico umestili v dom M.
Langusa. Sprenevedanje je, da
številne CI kažejo na delujočo
demokracijo. CI so vendar lakmusov papir nedelujoče, saj je
vladanje g. Stuška lažna demokracija s poslušno koalicijo,
ki sprejme vse njegove predloge
sklepov. In to že njegov tretji,
civilniki upajo, da zadnji tudi
mandat, če ne bo spremenil
"patenta" vladanja v teh dveh
letih. Ljudje vas imajo za sposobnega politika, a kot da ste
zapadli pod vpliv kapitala, ki
pogosto ni zgolj gibalo razvoja, temveč vzrok nastale svetovne recesije.
Sprenevedanje je, da CI za
svoja dejanja ne odgovarjajo.
Veliko ljudi se javno izpostavi
vsaj toliko kot izvoljena oblast.
Marsikateri občinski svetnik
ali svetnica se ne izpostavi niti
z enim vprašanjem, mnenjem
oz. javnim nastopom. Civilniki pa odgovarjajo za svoja dejanja širše in njihovi javni nastopi so izraz zavedanja problemov in to za več kot le en

Novo drsališče so odprli župan Janko S. Stušek,
podžupana Jože Rebec in Primož Jeglič, direktor občinske
uprave Boris Marčetič ter predstavnik izvajalca, GP Kranj.

mandat. Označevati CI ali za
politikantstvo ali predvolilno
je politikantsko s strani vladajoče strukture.
Kako sta delovali dve CI v drugem mandatu, Draga in Zgoša? Prva je spodbudila zanimanje za rake, eno od begunjskih znamenitosti, ki so še brez
načrtne občinske podpore. Za
drugo pa velja, da v Seawayju
verjetno ne bi bilo požara, če bi
le risali modele, za kar so imeli dovoljenja, ne pa izdelovali
bark in imeli neustrezno skladiščene nevarne snovi.
CI "Za prej zgrajeno in boljšo
AC", ki sem jo vodil v vašem
drugem, ne tretjem mandatu,
lahko povem, da se je znašla
pred izvršenimi dejstvi. Z državo ste podprli kompromisno
izvedbo polvkopane AC na izbrani trasi zgolj zaradi interesov pilotov in lastnikov letal.
Ti so želeli, da občina za zasuk (ne za novo asfaltno stezo) dobi zajeten denar (celo
3,3 milijona evrov) in da se
zgodi večji razvojni korak na
ALC, za kar pa niste nikoli
iskali konsenza ljudi. S koalicijsko večino sprejeta Strategija ALC ne more nadomestiti
lokacijskega načrta, ki bi ga
občina že davno morala imeti.
Samo zasuk travne steze, kar
zahteva bližnja AC, je izvedljiv za drobiž, a ga občina že
leta ne zmore, kot da jo blokirajo letalci. Mogoče bodo pa

nasuti oskrbni centri na AC
nekoč uporabljeni za vodikove
črpalke, ko se bomo po AC
lahko vozili z manj onesnaževanja zraka in okolice in tako
njihova zamrznitev v "petrol"
izvedbi le ni tako slaba?
DIRO Črnivec: okoli 1 milijon
evrov je kot vse kaže stran vrženih - nadaljujete s pridobivanjem nerealnega okoljevarstvenega soglasja, z zapravljanjem denarja, kar zna vzpodbuditi še "neizoblikovano" CI.
CI za ljudi pod Jelovico je avtonomna lokalna ambicija za
hitrejši razvoj Lipniške doline.
Pobuda za novo občino res
nima potrebe po podpori svetov KS, saj je splošno znano,
da redki sploh delujejo. Efekt
zahteve po svoji občini se kaže
že sedaj v dopolnjenih načrtih
razvojnih programov, ki so za
dolino po ujmi potrojeni, a žal
v planih po letu 2010. Da se
občina hitreje razvija v Radovljici in Lescah kot drugje, je
vidno na vsakem koraku in če
bi župan res želel ohraniti
enotno občino, ne pa si želeti
mestno, bi s svojo večino predlagal spremembo občinskega
statuta, ki je v delu že tretji
mandat. Tako bi imeli namesto enega, ki koti odvečno politiko, tri volilna okrožja: Radovljico z Brezjami, Lesce z
Begunjami in Lipniško dolino.
Manjkajoče glasove do dvotretjinske večine bi z lahkoto dobil

pri tistih, ki se zavzemamo za
uravnotežen razvoj, kamor v
prvi vrsti spada Lista modrega
sožitja e-KOLO, čeprav lahko
doda le en glas. Nasprotno pa
župan že tretji mandat kupčka dvotretjinsko večino za
tretjega podžupana in poenotenje praznika, kar vse je jalovo, nerazvojno delo.
CI Dvorska vas: če bi župan
spoštoval sprejeto strategijo
razvoja turizma, bi vlogo Predence za soglasje k igralniški
dejavnosti gladko odbila že občinska uprava. Prevara kapitalske naveze je tu več kot očitna in pretentanje nove vlade s
starim soglasjem, upam, ne bo
uspelo. V tem slučaju bo CI
prerasla v referendum proti igralnici. Kajti igralnica ni le
problem ožjega lokalnega območja, saj se z umestitvijo še
enega igralniškega objekta v
občini ne strinja tudi velik del
občanov izven Dvorske vasi.
CI za čisti zrak v Lescah je želela poudariti, da je občini vseeno, kakšen zrak dihajo Leščani, da le od delovnih mest pobere dohodnino. Uvoženo CI
za neazbestno pitno vodo iz
Radovne bi župan moral vzeti
resneje, saj bi zamenjava azbestnih cevi morala biti skrb
proračuna, a še krovni sporazum z Gorjami in Bledom ni
realiziran. Nasploh neuspeli
skupni projekti s sosednjimi
občinami kažejo na potrebo po

resni pokrajinski politiki, vsaj
voda in smeti to gotovo so.
Po nastopih na javnih predstavitvah prostorskih dokumentov je z Bleda uvoženo CI
mogoče pričakovati tudi za
območje Mivke. Projekt je k
sreči v recesiji investicijsko
manj privlačen za gradbenike,
ki, poleg politike, edini še imajo apetit po megalomanskih
turističnih investicijah in evropskem denarju. Domačini
prisegamo na družinski turizem z urejeno infrastrukturo,
ki nam bo omogočala zdravo
in varno bivanje in bo to ob
čudoviti naravi gotovo pritegnilo turiste.
In še zaključek: potožili ste, da
so vse CI uprte proti županu,
nobena pa da vas ne podpira?
Naj vas razveselim. Splošno je
znano, da vas podpira "letalsko-gospodarska", ki ste jo verjetno kar sami vzpodbudili. S
podpisi po vsej Sloveniji naj bi
vsaj številčno v kot stisnila
"protihrupne" domačine. Ta
želja se vam je torej izpolnila.
Ste edini župan v Sloveniji, ki
ima svojo civilno iniciativo
celo izven občine. Analogno
Žirovniški občini, ki je po ustanovitvi Rodinske CI šele postala prava občina, ste tudi vi z
"letalsko" šele postali pravi župan. Žal, nedemokratičen.
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

19.12.2008

stran 04

Deželne novice, petek, 19. decembra 2008

4

Občinske novice

Leške težave s prometom
Helena Kralj, članica občinskega sveta (Glas žensk Slovenije GŽS)
na Alpski cesti, prehod čez
progo, iz Dežmanove na
Alpsko in pomanjkanje
pločnika na Železniški ulici.
Lesce že več kot trideset let
nimajo ustrezne dvorane in
bi bilo prav, če bi občina
skupaj s krajevno skupnostjo in turističnim društvom
našla rešitev."
Kako preživljate prosti čas?
"Ker sem upokojena, je ves
čas moj prosti čas. Porabim
ga za različne dejavnosti:
rada delam na vrtu in na njivi, grem v hribe, sem koordinatorka pri projektu Starejši za starejše, pojem pri
pevskem zboru, sem tudi
predsednica Zveze društev
upokojencev Občine Radovljica."

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” predstavlja Gorenjsko na
312 straneh. Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih
zemljevidov in podrobnih opisov lepot gorenjske
pokrajine v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

Naj Luč, ki se rojeva v svet,
prinese miru,
ljubezni in radosti.
Naj sveti v prihajajočem letu.
N.Si Radovljica

www.gorenjskiglas.si

Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite?
"Pred 73 leti sem se rodila v
Lescah, kjer še vedno živim.
Po končani ekonomski šoli
sem se z 18 leti zaposlila.
Najprej sem delala v komerciali v tovarni verig, nato pa
v računovodstvu v Kmetijski
zadrugi Radovljica, Campu
Šobec in v Murki Lesce. Kot
izredna študentka sem ob
službi in družinskih obveznostih končala prvo stopnjo
Višje ekonomske šole v Mariboru. Leta 1988 sem se
upokojila, že več kot tri leta
sem vdova. Imam dve hčerki, dve vnukinji, dva vnuka
in enega pravnuka."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"Občina Radovljica ima vse
pogoje za turizem, za kulturo, gospodarstvo, za prijetno
življenje. Pogoji za to so vsako leto boljši, nikoli pa ni
tako dobro, da ne bi moglo
biti še boljše. Občani večjih
naselij imajo boljše pogoje vse je bližje in bolj urejeno.
Nekatere vasice pa še vedno
nimajo dobre vode, kanalizacije, plina, trgovine in še
česa. Pri načrtovanju porabe
proračunskega denarja je
treba na to še posebej misliti, da bi bili pogoji življenja

Helena Kralj I Foto: Anka Bulovec
čimbolj izenačeni. V prihodnje bo treba večjo pozornost
nameniti starejšim in invalidom - glede oskrbe, manjših
stanovanj, oskrbovanih stanovanj, stanovanj z dvigalom in pogojev za preživljanje prostega časa."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Že nekaj let je največji problem leško letališče. Ne letališče, ampak nekateri, ki so
proti njemu. Letališče je del

turistične ponudbe, osnova
za športno dejavnost, gorsko
reševanje. Tudi pri letališču
je potreben napredek. Če je
treba premakniti stezo, zakaj je ne bi še posodobili, s
tem bo manj hrupa. Rešitev
vidim v volji za napredek in
v sožitju s tistimi, ki posodobitvi nasprotujejo."
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"V Lescah je največji problem promet. Tu je kar nekaj kritičnih točk: zoženje

Kot predsednica zveze dobro poznate razmere pri
upokojencih. Kako živijo dobro, slabo ...?
"Upokojenci tako kot ostali
občani živimo eni malo bolje, eni pa slabše, odvisno od
tega, kakšno imamo pokojnino. Če imata v družini oba
pokojnino, še nekako gre.
Ko pa ostane eden sam z
manjšo pokojnino, ne more
živeti dobro. K sreči smo
upokojenci prestali že težje
čase in smo navajeni skromnega življenja, zato največkrat rečemo, da bi vsaj ostalo tako, saj tudi zaposleni nimajo dosti več."

Občina Radovljica ima nov dveletni proračun

SDS, Trstenjakova ulica 8, Ljubljana

OBČINA RADOVLJICA, GORENJSKA CESTA 19, RADOVLJICA

1. stran
Med večjimi naložbami v
obdobju 2009-2010 so zaključek obnove radovljiške
graščine, ureditev športnih
igrišč pri osnovni šoli v Lipnici, atletskega parka pri
osnovni šoli v Radovljici,
plezalna dvorana, izgradnja
nove knjižnice, zaključek izgradnje novega vrtca na Posavcu, izgradnja Čebelarske
hiše, ureditev stanovanj na
Posavcu in v Kropi, nadaljevanje izgradnje Ceste za Verigo v Lescah in rekonstrukcije Ceste svobode v Radovljici, rekonstrukcija letališke
steze v Lescah, gradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, gradnja primarne kanalizacije v Begunjah in v Kropi, čistilne naprave v Kropi ter vodovodov
Hraše - Ledevnica, Podgora
in Kropa.

Svetniki so se odločili, da bodo o proračunu glasovali javno in poimensko.
Sprejeti stanovanjski program, s katerim so opredeljeni programi in ukrepi, za
katere je v proračunu v letih 2009 in 2010 predvidenih 1,5 milijona evrov; med

drugim je načrtovana pridobitev devetih novih občinskih stanovanj. S programom športa pa so določeni športni programi, ki
bodo sofinancirani v pri-

hodnjih dveh letih, dejavnosti in proračunska sredstva za njihovo uresničevanje: približno 1 milijon evrov za programe in 2 milijona za investicije.

Radovljica

Radovljica

Praznične delavnice za otroke

Slikarska razstava v galeriji Avla

TD Radovljica pripravlja tri ustvarjalne delavnice. Prva bo jutri
od 15. do 18. ure v Šivčevi hiši - otroci bodo izdelovali okraske
za božična drevesca. Naslednja bo 27. decembra, ko bodo
izdelovali snežake, v nedeljo, 28. decembra, pa bo na graščinski strehi pristal dedek Mraz. M. A.

Drevi bo ob 18. uri v galeriji Avla v Občini Radovljica otvoritev slikarske razstave Detajli stare Radovljice na Linhartovi
podobi avtorja Ljuba Kozica. Razstava bo na ogled do 20. januarja ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 16. ure, ob
sredah do 17. ter ob petkih do 13. ure. M. A.
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Dragi odvetniki zasenčili
odpuščanje
Potem ko so delavci Elana izvedeli, da bo zaradi slabega poslovanja izgubilo zaposlitev 180 njihovih
sodelavcev, so se v javnosti razkrili nekateri računi, ki jih Skimar plačuje za pravno svetovanje, zaradi
česar sta se povsem sprla v. d. predsednika uprave Ivan Šrtlekar in prokurist Jože Kralj.
Simon Šubic
Družba Skimar je avgusta
plačala kar 32.882 evrov za
pravno svetovanje, kolikor
je odvetnik Daniel Planinšec računal za 199 ur dela.
Poleg tega je prejel tudi pogodbeni mesečni pavšal v
višini 9.600 evrov. Septembra je isti odvetnik poleg
pavšala prejel še 28.090 evrov plačila za pravni pregled
sistema Skimar ter hčerinskih in odvisnih družb sistema. Podobno visoke račune
naj bi družbi zaračunal odvetnik Rajko Vrečer.
Pod pritiski javnosti, delavcev in nadzornega sveta je
kasneje v. d. predsednika
uprave Ivan Štrlekar le razkril, koliko so letos (in v
preteklosti) plačali za razne
svetovalne in odvetniške
storitve. Kot piše v posebnem sporočilu za javnost,
pod katerim se je podpisala
uprava, je družba Skimar
za svetovalne storitve in cenitve letos za prvih devet
mesecev plačala 750 tisoč
evrov, lani 865 tisoč evrov,
še leto prej 1,24 milijona
evrov, v letu 2005 kar 1,9
milijona evrov, leta 2004
770 tisoč evrov, leta 2003
pa so plačali 680 tisoč evrov.
O odvetniških in svetovalnih stroških je prejšnji teden spregovoril tudi nadzorni svet Skimarja in ugotovil, da so bili stroški "v danih okoliščinah preveliki,

Vsak ima svoje skrbi: v. d. predsednika uprave Skimarja Ivan Štrlekar (levo) in predsednik
Elanovega sindikata Dušan Ferjan. / Foto: Gorazd Kavčič
vendar pa so primerljivi s
preteklimi leti in so bili nujni za prvo fazo sanacije podjetja", kot je dejal predsednik nadzornega sveta Gregor Gomišček. Nadzorniki
so vodstvu Skimarja izrekli
opomin zaradi neobvladovanja stroškov in mu naložili,
da skuša pravne stroške
bistveno zmanjšati. Za kadrovske spremembe v vodstvu Skimarja se nadzorni
svet ni odločil, saj po Gomiščkovih besedah ugotavlja, "da se podjetje nahaja v
fazi, kjer je nujna dnevna
operativna kontrola". Nadzorniki pa so sklenili, da ne-

mudoma začno postopek za
imenovanje nove uprave, ki
mora biti imenovana čim
hitreje.
Štrlekar je ob tem dejal, da v
javnosti objavljene odvetniške pogodbe za normalno
delo niso visoke in so za polovico nižje od lanskih. "Pogodba za razširjeni pravni
pregled je končana, tako da
teh stroškov v naslednjem
obdobju ne bo," je še dodal
Štrlekar in napovedal, da
bodo v Skimarju poskušali
ustanoviti lastno pravno
službo, specialiste pa bi še
naprej najemali za posamezne zadeve.

Nad neodločnostjo nadzornega sveta so zelo razočarani
v Elanovem sindikatu, je povedal predsednik sindikata
Dušan Ferjan: "Pričakovali
smo bistveno večjo odgovornost nadzornega sveta. Tako
ogromne vsote so za delavce
nesprejemljive, zato se bo
moral predsednik nadzornega sveta pošteno potruditi,
da nam razloži, zakaj niso
odločneje ukrepali."
Sicer pa je Štrlekar za 5. januar sklical skupščino družbe Skimar, ki bo obravnavala aktualne razmere in potek sanacije poslovnega sistema.

Družabno srečanje
starejših občanov
Krajani KS Lesce, starejši od 75 let, so se srečali
na družabni prireditvi
Ivanka Korošec
Lesce - Krajevni odbor Rdečega križa Lesce in Krajevna skupnost Lesce sta v petek, 12. decembra, za člane
KS Lesce, ki so starejši od
75 let, organizirala družabno srečanje s pogostitvijo v
jedilnici leške osnovne šole.
Predsednica KO RK Marjana Kozamernik je v svojem
toplem nagovoru povedala,
da smo srečni, ker živimo v
tako lepem kraju, vendar ni
samo narava lepa, kar res
šteje, so dobri ljudje. Še
vedno pozdravljamo drug
drugega na cesti, to je prednost in kakovost, ki je v mestih ni. Ni nam tudi vseeno,
kaj se dogaja v naši okolici
in s sočlovekom. Ena od nalog RK in prostovoljk je tudi
skrb za ljudi in to skušajo
čim bolje opravljati. Prednovoletno srečanje za starejše krajane je bilo tokrat
organizirano že desetič po
vrsti. Želijo se pogovoriti o
težavah in problemih, pa
tudi kaj veselega. Kdor zaradi bolezni ni mogel priti, ga
bodo prostovoljke v predprazničnih dneh obiskale
na domu. Tako so z obiski
razveselili tudi 24 naših
krajanov v Domu dr. Janka
Benedika, nekaj pa jih je
tudi v domovih izven naše

občine, tako da ne pozabijo
na nikogar. Zahvalila se je
tudi osnovni šoli za prostor
ter mentorici RK na šoli
Heleni Cilenšek.
Predsednik KS Zlatko Kavčič se je pridružil mnenju,
da so Lesce res prijazen
kraj, kjer se med sabo poznamo, pa tudi vse krajevne
organizacije dobro sodelujejo in tudi tako prispevajo za
razvoj kraja. KS vsako leto
prispeva denar za organizacijo takšnega srečanja, vendar denar ne more nadomestiti tistega, kar prinaša
prostovoljno delo, to je pravi
odnos do sokrajanov, posebej do starejših, zato se je
prostovoljkam zahvalil za
njihovo požrtvovalno delo.
Krajše pozdravne nagovore
so imeli še župan Janko S.
Stušek, predsednica Območnega združenja RK Radovljica Anica Svetina, predsednik Društva upokojencev Lesce Srečko Toman in
predsednik Zveze borcev
Lesce Bernard Tonejc. Udeležencem srečanja so zaželeli lepe praznike in da bi se
ob letu osorej spet srečali.
V kulturnem programu so
nastopili učenci osnovne
šole in mešani pevski zbor
Društva upokojencev Lesce.
Sledila je pogostitev in prijetno druženje.

Aktualno o radovljiških vrtcih
Na Posavcu nov vrtec že z novim letom, svetovalni delavec najverjetneje v prihodnjem šolskem letu.

Radovljica - V Vzgojno varstveni zavoda Radovljica je
vključenih sedem vrtcev občine Radovljica. Prav vsi, razen vrtca v Kropi, so ta čas
polno zasedeni. Še več - dvajset otrok s Posavca in okolice
še čaka na sprejem, a zanje
so pripravljena mesta v novem vrtcu, ki naj bi ga že v
tem mesecu dogradili na Posavcu. Izgradnja novega vrtca je z vrednostjo 2,1 milijona evrov med večjimi občinskim naložbami v zadnjih letih, v prihodnjem letu pa občina načrtuje še ureditev
nove igralnice za vrtec na
Brezjah, za katero je svoj
prostor odstopila tamkajšnja
krajevna skupnost.
Kot je na nedavni novinarski
konferenci poudaril radovljiški župan Janko Sebastijan

Stušek, občina za predšolsko
vzgojo v zadnjih petih letih
namenja več kot desetino občinskega proračuna, v letošnjem letu kar 2,5 milijona,
ker je 12 odstotkov, v prihodnjem letu pa naj bi se delež
povečal še za en odstotek.
Največji delež teh sredstev
predstavlja plačilo razlike do
polne cene programa vrtcev,
pri čemer cena za prvo starostno obdobje znaša 476
evrov in za drugo starostno
obdobje 360, deset odstotkov
več kot v lanskem šolskem
letu. Večina staršev je v prvem, drugem ali tretjem plačilnem razredu, kar pomeni,
da za prvega otroka v vrtcu
plačajo do 10 do 30 odstotkov
cene, razliko pa krije občina.
Za drugega in naslednje otroke so starši oproščeni plačila
- njihov delež krije država,
razliko pa prav tako občina.

V kulturnem programu so sodelovali tudi najmlajši in s
svojim prisrčnim nastopom ogreli dlani poslušalcev.

Dragi občani, občanke!
Aktualno dogajanje na področju predšolske vzgoje in varstva
je občina predstavila na nedavni novinarski konferenci.
V letošnjem šolskem letu so
zaradi povečanega vpisa in
daljšega odpiralnega časa v
vrtcu Lesce zaposlili deset novih vzgojiteljic, a Radovljiški
vrtci kljub temu, da jim po
normativih pripada svetoval-

ni delavec, tega kot eni redkih
v regiji še nimajo. Kot je obljubil župan, naj bi se to zgodilo najkasneje v prihodnjem
šolskem letu, če so del stroškov zanj pripravljeni kriti
starši sami, pa lahko že prej.

Prijetna decembrska praznovanja,
v letu 2009 pa mir, uspehov in zdravja
Vam želi
GLAS ŽENSK SLOVENIJE
Občinski odbor Radovljica

GLAS ŽENSK SLOVENIJE, LEONA ZALAZNIKA UL. 12, MARIBOR
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Krajevne novice
Radovljica

Šahovski turnir v CUDV Matevž Langus
V sredo so Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica priredili šahovski turnir za osebe s posebnimi potrebami. Sodelovalo je trinajst tekmovalcev iz Slovenije in
Hrvaške, turnir pa je sodil mednarodni sodnik Drago Šiftar.
Zmagovalec turnirja je Davorin Šajnovič s 6 točkami, drugo
mesto pa so si delili Damjan Bošnjak, Samo Čegovnik in
Željko Šeferovič s po štirimi točkami in pol. M. A.

Voda zalila cesto
med Zalošami in Otočami
Cesto redno poplavlja, otroška neprevidnost se je tokrat srečno končala.
Marjana Ahačič

Šahisti so si med turnirjem za sprostitev ogledali čebelarski
muzej v Radovljici.

Vsem krajankam in krajanom
KS Radovljica,
ter vsem občankam in občanom
Občine Radovljica želimo
vesele božične praznike
in veliko sreče in zadovoljstva

Otoče - Obilno deževje je
tudi v zadnjih tednih pogosto poplavilo cesto med
Otočami in Zalošami. Domačini so že dalj časa opozarjali, da je potrebno odsek občinske ceste temeljito rekonstruirati, nesreča,
ki se je zgodila prejšnji teden, pa jih je še utrdila v
tem prepričanju. V petek
proti večeru sta namreč dva
otroka iz vasi bredla po naplavljeni vodi in oba padla v
približno meter in pol globoko jamo, ki jo je izdolbla
voda. Kot pravijo domačini,
sta se oba k sreči ujela za
rob ceste, čeprav ju je vrtinec vlekel v notranjost. Domačini so obvestili OKC
Kranj, reševalce in občino,
Cestno podjetje Kranj pa je
že dan za tem, v soboto,
jamo zaščitilo. Kot so še
opozorili domačini, na delu
ceste na koncu Otoč zaradi
premajhne propustnosti
nastaja jez pod železniško

škimi tiri prav na ostrem
ovinku pri Otočah.
"Odsek je evidentiran kot
kritičen, zato ob nastanku

vse leto 2009.
"Odsek je evidentiran kot kritičen, zato
ob nastanku izrednih razmer, kakršne so visoke
vode ob daljšem deževju, na njem izvajamo
dodatne oglede," pojasnjuje Rado Pintar z
Občine Radovljica.

Ob dnevu samostojnosti
KS RADOVLJICA, GORENJSKA C. 27, RADOVLJICA

in enotnosti iskreno čestitamo
za praznik.
V imenu Sveta krajevne
skupnosti Radovljica,
Zvone Prezelj, predsednik

progo Jesenice-Ljubljana.
Voda namreč najprej poplavi cesto, nato pa pronica
skozi tampon pod železni-

izrednih razmer, kakršne
so visoke vode ob daljšem
deževju, na njem izvajamo
dodatne oglede," pojasnju-

je Rado Pintar z Občine
Radovljica. Ob zadnjem
deževju je Cestno podjetje
Kranj v skladu z dogovorjenimi pravili že 1. in 5.
decembra letos opravilo
ogled, izvedlo zaporo in
ostale ukrepe za zagotovitev varnosti." V četrtek, 11.
decembra, je bila cesta preplavljena z več kot pol metra visoko vodo in po zagotovilih upravljavca v dopoldanskem času zaprta z
ustrezno prometno signalizacijo. V ponedeljek je
upravljavec saniral usad in
cesta je bila ponovno odprta za promet. "Vodostaj se

je dan za tem znova dvignil,
zato je bila cesta spet zaprta. Kot kaže, se je pretočnost zmanjšana zaradi materiala iz usada," je še povedal Pintar. Pojasnil je še, da
je opredelitev tehnične rešitve za sanacijo tega cestnega odseka vezana na pridobitev hidravlične študije
za odvajanje zalednih voda
vasi Otoče. "Postopek javnega naročila za izdelavo
študije je v teku, sredstva
za izvedbo sanacije v letu
2009 po pridobitvi projekta, soglasij in gradbenega
dovoljenja so predvidena v
predlogu proračuna."

Mošnje

Decembra je odprla vrata trgovina Natura

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

BREZPLAČNI
PREGLEDI VIDA
LESCE: TOREK 15 - 17
JESENICE: ČETRTEK 15 - 18

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

ŽELIMO VAM
VESELE BOŽIČNE
PRAZNIKE TER
ZDRAVO, SREČNO
IN USPEŠNO

2009

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
www.optika-berce.si

V začetku decembra so v Mošnjah odprli trgovino s kozmetiko, medicinskimi in ortopedskimi pripomočki ter vsem
drugim, kar ljudje potrebujejo za ohranjanje ali povrnitev
zdravja. "Tovrstno ponudbo, ki jo potrebuje večina od nas,
sem želela približati prebivalcem, ki ne živijo v centru občine,"
pojasnjuje svojo odločitev za samostojno pot Simona Štenkler. Farmacevtka in kozmetičarka je prepričana, da ljudje
zdravila, ortopedske pripomočke, prehranske dodatke ter
kozmetiko potrebujejo na čim bolj dostopnih krajih. Predvsem pa, pravi, si pred nakupom želijo pogovora z izkušenim
podajalcem, ki se jim ima čas posvetiti. Posebnost nove trgovine v Mošnjah bo tudi spletna trgovina, ki jo bodo vpeljali še
pred koncem leta, ter dostava kupljenega blaga na dom. M. A.
Lesce

Nov fizioterapevtski center
"Zdravje ne pomeni vsega, a če ga ni, je vse drugo brez pomena," se strinjajo z mislijo zdravnika Paracelzusa v novem
fizioterapevtskem centru Althea v Lescah, ki ga vodi Marinka
Bobnar. Fizioterapevtka s tremi desetletji delovnih izkušenj
je povedala, da je ambulanta opremljena z najsodobnejšo terapevtsko opremo, posebej ponosni pa so na novo protibolečinsko terapijo z aparatom Tecar. "Z našimi storitvami so
izjemno zadovoljni tako vrhunski športniki kot tudi rekreativci. Naše terapije pa so primerne tudi za paciente s kroničnimi spremembami lokomotornega aparata, ki prizadenejo
predvsem starejšo populacijo in se odražajo z bolečinami v
križu, vratu, kolkih, kolenih in ramenih. Z našimi metodami
lahko te težave v veliki meri omilimo, v večini primerov pa
popolnoma odpravimo," je zadovoljna Bobnarjeva. M. A.

Mnenja

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

Odprto pismo
Alpdomu

Odgovor na prispevek pod gornjim naslovom, ki je bil objavljen v rubriki Mnenja 21. novembra 2008 v Deželnih novicah.
V zadnjih Deželnih novicah
sem prebral članek o težavah
stanovalcev Cankarjevega naselja z upravnikom večstanovanjskih zgradb. Upravnik
mora s stanovanji upravljati v
interesu lastnikov in seveda za
njihov račun. Tudi v soseski
Zapuže smo imeli probleme z
upravnikom. Ko smo se odločili, da poiščemo drugega, nam
je sicer prejšnji upravnik znižal stroške upravljanja, ni pa
izboljšal kakovosti storitve. Z
zamenjavo smo imeli kar nekaj težav, vendar nam je na
koncu le uspelo. Trenutno smo
z novim upravnikom zadovoljni, saj je pokazal več pripravljenosti za upravljanje v
korist lastnikov kot prejšnji.
Lastnikom večstanovanjskih
stavb predlagam, da upravnike, s katerimi niso zadovoljni,
enostavno zamenjajo. Na trgu
je kar nekaj kvalitetnih upravnikov, zato pri izbiri ne bi
smelo biti težav. Lastniki pa se
morajo hkrati zavedati, da
morajo pri upravljanju večstanovanjskih zgradb aktivno sodelovati, saj gre za vzdrževanje njihove lastnine. Če pa
imajo še slabega upravnika, to
zna spretno izkoristiti v svoj
prid!
Branko Habjan,
Zapuže

Zasebni interes
izpodriva javnega

Lokalno samoupravo izvršuje
voljena lokalna oblast, župan
in občinski svet, ki ureja in
opravlja javne lokalne zadeve
v korist lokalnega prebivalstva. Urejanje javnih lokalnih
zadev pa ni samo stvar lokalne oblasti. Ta je oziroma bi
morala biti zavezana k temu,
da spodbuja občane k sodelovanju pri odločanju o javnih
lokalnih zadevah. Lokalna oblast ne bi smela omejevati ali
zavračati sodelovanja občanov, ki se največkrat manifestira v oblikah, kot so zbori občanov, referendum, civilne iniciative, javne tribune ali forumi, peticije itd. Glede na navedeno je bilo ravnanje lokalne
oblasti v primeru izdaje soglasja k koncesiji za igralništvo v zdravstveno turističnem
centru Renesansa, ki nastaja v
Dvorski vasi, napačno. Lokalna oblast bi v tem primeru
morala biti zainteresirana za
mnenje občanov in ne bi smela omejevati oziroma zavračati njihovega sodelovanja. Še
zlasti zato, ker gre za gospodarsko dejavnost, ki je zaradi
svoje narave in morebitnih negativnih posledic strogo regulirana in zaradi slednjega zahteva soglasje lokalne skupnosti. Dejavnost igralništva na
območju občine je moč oprav1. člen
(vsebina odloka)

ljati le, če se družbena skupnost z njo strinja in jo kot
takšno v svojem okolju sprejema. Postavlja pa se tudi vprašanje, ali je opravljanje takšne
dejavnosti v gospodarski družbi, kjer je občina solastnik,
sploh združljivo z nameni lokalne samouprave. V Zares
nova politika Radovljica opozarjamo, da narava odnosov v
občini temelji na tesni povezanosti ljudi, kar zahteva boljše
sodelovanje med občani in lokalno oblastjo. Demokracija
temelji na zaupanju volivcev.
Če ti ne verjamejo v poštenost
in integriteto oblasti, da zagotavlja storitve, ki so v javnem
in ne zgolj zasebnem interesu,
demokratične strukture ne
morejo ustrezno delovati. Če
nočemo, da bi zaupanje v poštenost lokalne oblasti začelo
upadati, občanov ne smemo
prikrajšati za obveščanje o
njenem delovanju in jih odriniti od odločanja. Zavezani bi
morali biti k učinkoviti, pregledni in vključujoči politiki
urejanja javnih lokalnih zadev. Torej politiki, ki ne bo samozadostna in neodzivna. V
Zares nova politika Radovljica zato lokalno oblast pozivamo, da v prihodnje v podobnih
zadevah ravna tako, da bodo
zagotovljene ustrezne informacije v zvezi z njenim delovanjem in da se bodo spoštovali standardi integritete v javnem sektorju. Za doseganje
teh ciljev pa bomo pripravili in
predlagali spremembe poslovnika o delu lokalne oblasti.

Jože Andrejaš,
predsednik OO Zares nova
politika Radovljica

www.gorenjskiglas.si

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

I.

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

22.606.746,00
18.698.023,00
11.730.421,00
8.811.595,00
2.509.856,00
408.970,00
0,00
6.967.602,00

Proračun leta 2009

v evrih

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov in podkontov.

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna
za leto 2009)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leti 2009 in 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1. SPLOŠNA DOLOČBA

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE RADOVLJICA
ZA LETI 2009 IN 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZFJ)
(Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 19. seji, dne 17. 12. 2008 sprejel

1.

1. ODLOK o proračunu Občine Radovljica za leti 2009 in 2010
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana
občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za
obdobje 1986 - 1990 (na območju naselij: Lesce, Kropa,
Dvorska vas, Lipnica, Češnjica pri Kropi in Radovljica)
3. SKLEP o sprejetju Listine o prijateljstvu med Občino
Radovljica, Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka
republika

VSEBINA

www.radovljica.si

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
105.271,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
105.271,00
750 Prejeta vračila danih posojil
50.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
55.271,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0,00

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2009

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
907.012,00
711 Takse in pristojbine
23.529,00
712 Globe in druge denarne kazni
42.761,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
5.960.300,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.113.055,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
302.500,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
810.555,00
73 PREJETE DONACIJE
1.700,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.700,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.793.968,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
2.793.968,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.076.865,92
40 TEKOČI ODHODKI
3.475.540,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
993.545,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
158.127,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.040.163,00
403 Plačila domačih obresti
65.000,00
409 Rezerve
218.705,00
41 TEKOČI TRANSFERI
5.665.828,00
410 Subvencije
159.914,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.704.180,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
869.063,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.932.671,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
12.419.486,92
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.419.486,92
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.516.011,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.361.716,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
154.295,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-2.470.120,00

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 107, 19. decembra 2008
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Mnenje
Mnenje Združenje poslovnih
uporabnikov letališča Lesce o
Društvu gibanja proti hrupu
na letališču Lesce (DPH).
Društvo je precej glasno, a razen vzroka, da jim gredo letala na živce, nimajo. Prej bi
rekli, da jim je glavno denar
in politika. Poskušali bomo to
utemeljiti.
1. Predsednik DPH v Deželnih novicah 21. novembra
2008 pravi, da jim ne gre za

št. 107, 19. decembra 2008

Avgust Mencinger,
občinski svetnik N.Si

110.000,00
53.100,00
5.790.917,00
163.143,00
2.728.819,00

906.967,00
1.991.988,00
0,00
9.839.255,00
9.839.255,00
5.674.152,00

5.561.418,00

112.734,00
0,00
-503.449,00

misliti s svojo glavo. Večina
pa slepo sledi županu in zelo
malo razmišlja, kot na primer svetnik - predsednik LDS,
ki se je javno posmehoval volilnemu porazu Nove Slovenije ob dejstvu, da je bila prav
njegova stranka največji poraženec volitev, saj je s prvega
mesta padla na mesto v parlamentu z le dobrim odstotkom boljšim rezultatom kot
Nova Slovenija. Opozicijskim
svetnikom, ki zastopajo civilne iniciative in so brez moči
proti glasovalnemu stroju županovih svetnikov, tako ne
ostane drugega kot monologi
za "ambonom", ki so včasih
precej agresivni, ob statusu
quo pa znajo postati še bolj in
vzdušje v svetu se bo še bolj
zaostrilo. Zato predlagam
županu, da prične dialog s civilnimi iniciativami in "drugorazrednimi" svetniki. V korist občanov in medsebojnega
razumevanja.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

UO, stran 2

1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
402.000,00
402.000,00
402.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
105.271,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

-1.266.849,00
-ali 0 ali +

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V članku z zgornjim naslovom radovljiški župan Janko
S. Stušek trdi, da so pobude
civilne iniciative izraz delujoče demokracije, kar je res,
vendar nam te demokracije
ne podarja župan, pač pa zagotavlja ustava. Ali so interesi
civilnih iniciativ egoistični,
uresničljivi, škodljivi razvoju
in realni, o tem ne more odločati župan.
Je mar egoistično, če se občani, ki živijo v bližini industrije, za katero so prepričani, da
je škodljiva zdravju, bojijo
njene širitve; ali če se skupina
ekološko ozaveščenih občanov
boji širitve letališča, prepriča-

2.470.120,00

Civilne iniciative demokracija
ali politikantstvo?

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2010

IV.

Marjan Vidic,
svetnik SDS

nih, da ta širitev prinaša degradacijo že tako prizadetega
okolja; je neuresničljivo povprašati občane dela občine, če
želijo svojo občino; je nasprotovanje igralnici zaviranje turistične dejavnosti ob dejstvu,
da igralništvo prinaša sociološke, ekonomske, psihološke,
okoljske in druge negativne
posledice? Da so cilji civilne
iniciative realni, govori tudi
opustitev programa DIRO, ki
je propadel, ker je civilna iniciativa nagovorila stroko, ki je
ugotovila, da ponujeni "graben" ni primeren za sodobno
odlagališče.
Civilna iniciativa je največkrat izraz stiske skupine ljudi, ki neuspešno iščejo pomoč
za svoje probleme. Ni nastrojena proti županu in koaliciji, ampak proti županovim
odločitvam, ki jih koalicija
nekritično podpira.
Sodeč po županovem članku,
smo svetniki, ki podpiramo civilne iniciative, politikanti.
Osebno pa sem prepričan, da
sem kot svetnik neodvisen in
imam pravico in dolžnost v
občinskem svetu zastopati občane, tudi enega samega, tudi
le peščico. Da pa je v radovljiški občini toliko civilnih iniciativ, je krivo pomanjkanje
dialoga med županom in občani, ter nepripravljenost župana na kompromise. To pa
mu omogoča njegova koalicija, ki brez pridržkov sprejema
vse njegove sklepe in se tudi
pri tajnem glasovanju ne
"zmoti". Ta disciplina županovih svetnikov mi je uganka,
saj poznam kar nekaj županovih svetnikov, ki jih globoko
spoštujem in vem, da znajo

stran 08

C. RAČUN FINANCIRANJA

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

1.266.849,00
- ali 0 ali +

75

V.

44

Župan se obnaša, kot da za
njim ne bo ničesar več ... svojemu nasledniku pa bo zapustil zadolženo občino, ki si lep
čas ne bo opomogla od vseh
njegovih avantur, kamor lahko štejemo tudi nesojeno deponijo na Črnivcu, ki je požrla
860.000 evrov iz proračuna.
Naj spet dodam, da vse napisane vrstice ne pomenijo trditve, ampak predstavljajo zgolj
možnost drugačnega pogleda.
Saj veste - tožba ... Za konec
pa: s strani koalicijskega svetnika g. Franca Peternela je
bil podan predlog, da bi DN
izhajale le enkrat na mesec.
Saj ni res ... pa je!

1.098.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna
za leto 2010)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov in podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

50.000,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
50.000,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
47.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
3.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

500.000,00
500.000,00
500.000,00
633.600,00
633.600,00
633.600,00

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2010

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

-587.049,00
-ali 0 ali +

-133.600,00

503.449,00

587.047,00
- ali 0 ali +

V prejetem gradivu za osnutek proračuna za leti 2009 in
2010 kljub obljubljenemu
uravnoteženju še vedno zija
minus v višini 2,0 milijonov
evrov, ki naj bi ga pokrili z
najetjem novega kredita. Skrčile so se resda mnoge postavke, predvsem pri družbenih
dejavnostih - a ne pri vseh!
Načrtovana investicija ZD
Radovljica je črtana, prav
tako tudi v predvolilnem času
s strani župana obljubljena
ambulanta v Lescah. Zanimivo je dejstvo, da znesek v
proračunu, ki je namenjen sofinanciranju dež. službe, ni
ostal na postavkah zdravstva
in sociale, ampak je poniknil
kdo ve kam. Tako Odbor za
zdravstvo kot tudi dir. ZD
Radovljica smo si prizadevali
za ta sredstva, ampak so verjetno že odplavala ...
Pač pa je radodarno poskrbljeno za šport, tako za programe kot za investicije. Da ne
bo pomote - tudi sam sem
športnik in podpiram šport.
Preseneča me, da namenjamo
za profesionalnega trenerja
nogometa v Radovljici 8.325
evrov, kluba pa sploh ni? Denar za šport naj bi bil razdeljen na osnovi novega pravilnika, ki mimogrede sploh še
ni sprejet. V gradivu piše, da
doslej financiranje vzdrževanja športnih objektov v lasti
občine ni bilo sistematično rešeno. G. župan, ste za to ugotovitev potrebovali 10 let?

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

4. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane

Saj ni res ... pa je!

Sam sem obtožen trditve, da
podžupan in predsednik Plavalnega kluba izkorišča svoj
položaj za pridobivanje koristi za svoj klub. Tega nisem
nikoli trdil, le spraševal sem se
o tej možnosti. Toda glej - v
osnutku proračuna se letno
pojavi bogata postavka za
Plavalni klub. 37.056 evrov
za trenerje, 40.000 evrov za
vzdrževanje bazena,v gradivu za 19. sejo OS je že popravek na strani 111 46.000 evrov in je blizu tistega, kar si je
g. Rebec zaželel na 4. seji Komisije za razvoj, t. j. 50.000
evrov in pravi, da bazen sploh
ni športni objekt!!!, 8000 evrov za enodnevni plavalni
miting, postavka 49.268 - naučimo se plavati - 11.329 evrov, postavka 46.202 - tekoče
vzdrževanje, nimam podatka. Podatkov nimam tudi
zato, ker mi dir. uprave ne
dovoli neposrednega stika z
referenti, ampak bi se po novem moral najprej zglasiti pri
njem. Cenzura z veliko začetnico? Se vračamo pred leto
1991? Padalci, ki so najuspešnejši športniki v občini, dobijo
iz občinske pogače drobiž.
Res le naključje? Pravilnik je
seveda lahko nekaterim pisan
na kožo, a vendarle, če si
sredstva po tem pravilniku
zaslužijo, naj jih dobijo.
Vprašamo pa se lahko, kaj bo
v primeru proračunskega primanjkljaja? Bo tudi takrat
proračun izdatno financiral
športne objekte in drvel v še
globlje rdeče številke? Vzdrževanje športnih objektov, ki jih
nameravamo zgraditi, bo
prav tako zahtevalo visoke
zneske. Kdo bo vse to plačal??

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2010

I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
24.106.004,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.863.869,00
DAVČNI PRIHODKI
11.809.305,00
700 Davki na dohodek in dobiček
8.811.595,00
703 Davki na premoženje
2.584.651,00
704 Domači davki na blago in storitve
413.059,00
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
8.054.564,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
919.782,00
711 Takse in pristojbine
24.094,00
712 Globe in druge denarne kazni
43.788,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
7.032.900,00
KAPITALSKI PRIHODKI
1.057.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
317.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
740.000,00
PREJETE DONACIJE
1.700,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.700,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
3.183.435,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
3.183.435,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.609.453,00
TEKOČI ODHODKI
3.305.129,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
976.152,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
165.353,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.000.524,00

Mnenja

19.12.2008

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2009
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koristi. V nastopnem govoru
na 1. skupščini društva pravi,
da bi zahtevali rento (spletna
stran društva).
2. Predsednik DPH v Deželnih novicah 21. novembra
2008 pravi, da jim ne gre za
zapiranje letališča. Na 1.
skupščini društva so sprejeli
prav zapiranje letališča kot
dolgoročni cilj.
3. Predsednik DPH pravi, da
jim ne gre za politiko. V predvolilnem pozivu članom društva pravi, naj volijo samo določeno stranko (NSi).
4. DPH naj bi se ustanovil
zaradi hrupa. V Deželnih novicah 21. novembra 2008 govori samo še o degradaciji pokrajine zaradi asfalta.
O hrupu smo se zelo malo pogovarjali tudi na županovi
komisiji o umestitvi letališke
steze. Tam smo se dogovorili
(na seji) o novih koridorjih,
ki gredo mimo vasi, o prepovedi šolanja v nedeljah in
praznikih, o kontroli hrupa.
Kljub temu predsednik komisije (član DPH) nikoli ni sklical zaključne seje, da bi sprejeli kakršenkoli dogovor.
Predsednik društva DPH je
doma v Bohinju (v Ukanc
prejema pošto). Tam prav gotovo ne sliši vzletanja letal na
našem letališču.
Letala povzročajo hrup. A na
letališču Lesce se ta zmanjšuje iz leta v leto. Prav gotovo
pa je v normativih, ki so določeni z zakonom. Nova steza
bi to še zmanjšala.
Za združenje
Andrej Zupan

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Janko S. Stušek
Župan Občine Radovljica

3. člen

Dr. Vojtěch Adam
Starosta města Ivančice

Številka: 035 - 75/2008
Datum: 28. 11. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Ta sklep začne veljati, ko Listino o prijateljstvu podpišeta podpisnika
obeh občin in naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Janko S. Stušek
Starosta mesta Radovljica

Ivančice, Radovljica 11. prosince 2008

Města Radovljica a Ivančice vyjadřují společnou připravenost k uskutečnění cílů, které si určily podpisem této listiny a společné přesvědčení, že budou přispívat k realizaci univerzálních hodnot míru, demokracie, rovnoprávnosti, právního státu, vzájemného porozumění a
úcty jakož i soužití obou evropských národů.

Města Radovljica a Ivančice se podpisem této listiny zavazují, že budou pečovat o oboustranné a výměnné styky představitelů svých
orgánů, organizací svého území a svých obyvatel s cílem, aby se seznámili a spolupracovali v hospodářské, turistické, kulturní a sportovní oblasti, vyměňovali si zkušenosti, prováděli společné projekty a
také se seznamovali s přátelskou zemí a její kulturou.

Města Radovljica a Ivančice spojují předkové Radovljičana Antona
Tomaže Linharta, jehož otec se narodil v Ivančicích. První styky navázaly obce roku 2003, jejich představitelé v pětiletém období spolupráce vybudovali hluboké a srdečné přátelské vztahy i pevné základy
pro jejich rozvoj.

Listinu o přátelství

Město Radovljica, na základě rozhodnutí obecní rady ze dne 22. 10.
2008 a město Ivančice na základě rozhodnutí Rady města ze dne
19. 11. 2008, za účelem, aby přispívaly a obohacovaly vzájemnou
spolupráci taktéž potvrdily význam partnerských a přátelských vztahů
mezi národy Evropy, uzavírají

Dr. Vojtěch Adam
Župan Občine Ivančice

Radovljica, Ivančice, 11. december 2008

Občina Radovljica in Ivančice izražata skupno pripravljenost za uresničevanje ciljev, ki sta jih določili s podpisom te listine, in skupno
prepričanje, da bodo prispevali k udejanjanju univerzalnih vrednot
miru, demokracije, enakopravnosti, pravne države, medsebojnega
razumevanja in spoštovanja ter sožitja med obema evropskima narodoma.

proračunska rezerva občine,
projekt nakupa zemljišč za konjeniško dejavnost,
rezervni sklad za stanovanjske namene,
vlaganje sredstev iz naslova telekomunikacije.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta.
11. člen
(prevzemanje novih obveznosti in sprememba pristojnosti
uporabnika)

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske pora-

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v proračun in v načrt razvojnih programov.

10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem odlokom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o
tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi
teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

1. v letu 2010 75% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska
sredstva.

9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2009 in 2010 ter njegovi realizaciji.

Krajevne skupnosti morajo županu poročati o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti do 25. 7. tekočega leta, do 31. 1. tekočega leta pa podatke o zaključnem računu za preteklo leto.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih
krajevne skupnosti in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.

7. člen
(finančni načrti KS)

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva
sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan
v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske postavke) v proračunu ali odpre nova
proračunska postavka.

1.
2.
3.
4.

Namenski odhodki proračuna so:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (ZVP-oz) (Uradni list 71/93 in spremembe),
2. prihodki proračunske rezerve občine,
3. rezervni sklad za stanovanjske namene,
4. donacije,
5. prispevki soinvestitorjev,
6. nepovratna sredstva iz javnih razpisov,
7. vlaganje sredstev iz naslova telekomunikacije.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

6. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Neposredni porabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta ali podkonta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko
župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

5. člen
(izvrševanje proračuna)

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov ali
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Radovljica.
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be ter med podprogrami v okviru glavnih programov in proračunske
postavke odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru ožjih delov občin
predsednik sveta KS. Posamezna področja proračunske porabe pa
lahko spremeni do višine 5% vrednosti posameznega področja.
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s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Občini Radovljica in Ivančice se s podpisom te listine zavezujeta, da
bosta skrbeli za povratne in izmenjalne stike predstavnikov svojih

Občini Radovljica in Ivančice povezujejo predniki Radovljičana Antona Tomaža Linharta, čigar oče je bil rojen v Ivančicah. Prve stike sta
navezali v letu 2003, njuni predstavniki pa so v petletnem obdobju
sodelovanja vzpostavili globoke in iskrene prijateljske odnose ter trdne temelje za njihovo nadgraditev.

Listino o prijateljstvu

Občina Radovljica, na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 22.
10. 2008, in Občina Ivančice, na podlagi sklepa Občinskega sveta
z dne 19. 11. 2008, z namenom, da bi prispevali h krepitvi in k obogatitvi medsebojnega sodelovanja ter potrdili pomen partnerskih in
prijateljskih odnosov med narodi Evrope, sprejemata

Listina se v izvirnikih v slovenskem in češkem jeziku glasi:

2. člen

Sprejme se Listina o prijateljstvu med Občino Radovljica, Republika
Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika.

1. člen

SKLEP
o sprejetju Listine o prijateljstvu med Občino Radovljica,
Republika Slovenija, in Občino Ivančice, Češka republika

Na podlagi 5. in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 17. seji dne
22. 10. 2008 sprejel

Št. 3500 - 0019/2008
Radovljica, 12. 12. 2008

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh Občine Radovljica.

7. člen
(objava sklepa)
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organov, organizacij s svojega območja ter svojih prebivalcev s cilji,
da se bodo spoznavali in sodelovali na gospodarskem, turističnem,
kulturnem in športnem področju, izmenjavali izkušnje, izvajali skupne
projekte ter se tako seznanjali s prijateljsko deželo in njeno kulturo.
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17. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad
za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
19. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
20. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
21. UPC Telemach, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
22. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
23. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)
Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev akta
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v
postopku.

UO, stran 6
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1. člen
(predmet sklepa)

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Želja občine je, da skladno z veljavno zakonodajo pravočasno zagotovi prostorske možnosti, torej pred izpeljavo in zaključkom celotnega, znatno kompleksnejšega postopka priprave prostorskih aktov.
Skladno veljavni zakonodaji (ZPNačrt) se namreč lahko do uveljavitve OPN veljavne prostorske sestavine spreminjajo in dopolnjujejo ob
smiselni uporabi določb ZPNačrt, ki se nanašajo na OPN.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

Spremembe in dopolnitve akta se načrtujejo predvsem na območjih
naselij Lesce, Kropa, Dvorska vas, Radovljica, Lipnica in Češnjica pri
Kropi.
V Lescah gre večinoma za spremembe in dopolnitve območja ZN
Center Lesce (razširitev območja, sprememba namembnosti zemljišč, gostota pozidave, razširitve cestne infrastrukture...). V Kropi in
Dvorski vasi se načrtujejo spremembe namembnosti zemljišč, prav
tako v Lipnici (Stočje, ureditve ob gradu Drnča, otroško igrišče ob
OŠ, čistilna naprava za Kropo...) ter v Radovljici sprememba načina
urejanja in namembnosti, ureditev infrastrukture.
Spremembe obsegajo zemljišča v k.o. Hraše, k.o. Kropa, k.o. Kamna Gorica, k.o. Mošnje, k.o. Predtrg, k.o. Radovljica, k.o. Češnjica
pri Kropi in k.o. Dobrava pri Kropi in so razvidne iz grafičnega dela.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin se uporabijo vse do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo
tudi druge strokovne podlage za predvideno prostorsko ureditev.
Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve planskih dokumentov ni predvidena.

UO, stran 5

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Radovljica sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag
urejanja prostora ter mnenj k predlogu akta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
kmetijstvo, Dunajska 56 - 58, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 56 - 58, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska
19, 4260 Bled
5. 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
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana
7. Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001
Ljubljana
8. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
9. ELES, Elektro Slovenije, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
10. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
11. Družba za avtoceste v RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4,
1535 Ljubljana
14. Slovenske železnice, d. o. o., Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
15. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
(v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj)
16. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva
9, 4000 Kranj

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana
občine Radovljica se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem
planu:
- sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- obvestilo sosednjim občinam
- priprava osnutka, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora (ministrstvo), 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka, 10 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- obravnava na občinskem svetu
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek,
priprava stališč, priprava predloga, 25 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 21 dni
- potrditev predloga s sklepom ministra, 75 dni
- sprejem usklajenega predloga na občinskem svetu
- objava odloka in izdelava končnega elaborata, 25 dni.
V primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 20 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta (v roku za
mnenja).

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev akta)

V primeru potrebe izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
se izdela tudi okoljsko poročilo.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se izdelajo na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 in na topografskih kartah v
merilu 1:25000.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

18. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990
- območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
družbenega plana in njihovih posameznih faz,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana v skladu s svojo pristojnostjo, in druge udeležence,
objavo sklepa.
-

V obdobju začasnega financiranja Občine Radovljica v letu 2011, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(smiselna uporaba zakonodaje)
Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene
v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06
- ZJZP in 14/07-ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08), Statut Občine Radovljica (UVG, št. 23/99
in 19/00) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje
državnega proračuna.
20. člen
(uveljavitev odloka)

OBČINA RADOVLJICA
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o proračunu
Občine Radovljica za leti 2007 in 2008 (Deželne novice, Uradne objave št. 73/07, 83/07 in 97/08).
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2009 in se objavi v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 4101-12/2008
Kraj, datum: 17. 12. 2008

2.
Na podlagi 46. člena in 2. odstavka 96. 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
SKLEP
o začetku priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za
obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990
(na območju naselij:
Lesce, Kropa, Dvorska vas, Lipnica, Češnjica pri Kropi
in Radovljica)

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin je v
spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt in je
sprejem prostorskih dokumentov časovno odmaknil. Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica predvsem zaradi spremembe namembnosti
zemljišč, spremembe gostote pozidave, načina urejanja z izvedbenimi akti ter uskladitve grafičnega in tekstualnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica. Spremembe in dopolnitve se izvedejo zaradi investicij, za katere se načrtuje pridobivanje evropskih ali državnih sredstev oziroma so razvojno pomembne (čistilna naprava, otroško igrišče, cestne povezave ...).

Občina Radovljica je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja vodila postopek priprave nove Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in Prostorskega reda občine (PRO)
na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP-1. Z uveljavitvijo novega Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS, št.
33/07) se bosta, v skladu s prehodnimi določbami, postopka za
sprejem SPRO in PRO nadaljevala in končala po določbah ZUreP-1
glede na to, da sta bila prostorska akta že javno razgrnjena.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne
more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

17. člen
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega pritekanja
prihodkov)

Pravni posel sklenjen v nasprotju zgornjim odstavkom tega člena je
ničen.

pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno odločujoč vpliv, odloča občinski svet in se lahko zadolžijo in dobijo poroštvo le pod pogoji in s soglasjem občinskega sveta.
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Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali zmanjšanje prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna
ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih
odhodkov proračuna, če se s tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans
proračuna.
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost
uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame
drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračun.
12. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 183.705,00
EUR, v letu 2010 pa 17.100,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem pisno obvešča občinski svet. V drugih primerih porabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 in 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 600,00 evrov.
14. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.500.000,00 EUR, za
leto 2010 pa 500.000,00 EUR.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov
občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno odločujoč vpliv na upravljanje)
O zadolžitvi in poroštvu posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugim
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Previdno s pirotehniko!
Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja.
Marjana Ahačič
Bliža se veseli december in z
njim božični in novoletni
prazniki, s tem pa tudi čas
pogoste uporabe pirotehnike. Policisti PP Radovljica se
vsako leto znova srečujejo
tudi s kršitvami na področju
uporabe tovrstnih izdelkov,
ki ga sedaj ureja nov zakon o
eksplozivih in pirotehničnih
izdelkih. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo petard, katerih glavni
učinek je pok, pravijo policisti. Medtem ko je uporaba
teh izdelkov posameznikom
v zabavo, je drugim takšno
početje neprijetno, vzbuja
strah in predstavlja nasilje
nad ljudmi in živalmi. Da bi
omilili perečo problematiko
ter s tem zmanjšali predvsem število telesnih poškodb, vznemirjanje občanov in drugih negativnih posledic, ki nastajajo z uporabo pirotehničnih izdelkov,
policisti Policijske postaje
Radovljica opozarjajo, da je
"dovoljena uporaba piroteh-

ničnih izdelkov kategorije 1
(ognjemetni izdelki, ki povzročajo nizko raven hrupa),
katerih glavni učinek je pok,
SAMO v času od 26. decembra do vključno 2. januarja.
Ostalih "močnejših" pirotehničnih sredstev ni dovoljeno uporabljati."
Policisti še posebej opozarjajo, da navedenih pirotehničnih izdelkov pod nobenim pogojem ni dovoljeno
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v
zgradbah in vseh zaprtih
prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih
za potniški promet ter na
površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve.
Prav tako se pirotehničnih
izdelkov ne uporablja v bližini šol, vrtcev, domov za
ostarele, cerkva, kinodvoran, gledališč ..."
Pirotehničnih izdelkov ni
dovoljeno prodajati mlajšim
od 14 let, tistih, ki sodijo v
kategorijo 2, pa mlajšim od
16 let, lahko pa jih uporabljajo le pod nadzorom star-

Pod modro lučjo
Pregled dela policistov v preteklem mesecu
Radovljiški policisti so v novembru obravnavali 31 kaznivih
dejanj, 20 prometnih nesreč, pet dogodkov in posredovali
pri 16 intervencijah. Poleg interventnih nalog so ugotovili
tudi več kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. Zaradi prekoračitve hitrosti so policisti obravnavali 99 voznikov, katerim so izdali 98
plačilnih nalogov. Med njimi so devetim voznikom poleg izrečene globe zaradi prekoračene hitrosti v naselju izrekli
tudi 3 do 5 kazenskih točk. Enega voznika so zaradi prekoračitve hitrosti predlagali v postopek pristojnemu sodišču.
Največja izmerjena prekoračena hitrost v naselju je bila 88
km/h, pri omejitvi hitrosti na 50 km/h, izven naselja pa 67
km/h, prav tako pri omejitvi 50 km/h. Največja izmerjena
koncentracija alkohola v organizmu voznika motornega
vozila v cestnem prometu je bila 0,63 mg/l (1,26 promila).
Lesce

Prometna nesreča z materialno škodo

šev ali skrbnikov. Prav tako
je prepovedana predelava
pirotehničnih izdelkov z namenom povečanja učinkov,
uporaba teh izdelkov v drugih predmetih in lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in preprodaja
pirotehničnih izdelkov.
"Policisti opozarjamo vse,
še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov,

da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo.
Spoštujte pravico sosedov,
otrok, starejših, da v miru
uživajo praznike, zato ne
mečite petard v njihovo bližino in pred njihove domove. Zato prosimo vse občane, da upoštevajo opozorilo,
saj bomo le s skupnimi
močmi lahko preprečili in
omejili nesreče ter druge
škodne primere."

Policisti so bili napoteni na kraj prometne nesreče, v kateri
je voznik osebnega avtomobila trčil v zapornice prehoda
ceste čez železniško progo, jih poškodoval in s kraja nesreče odpeljal, ne da bi o prometni nesreči obvestil oškodovanca ali policijo. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovil registrsko številko vozila, s katerim je bila prometna nesreča
povzročena, in bodo po ugotovitvi voznika zoper njega
ustrezno ukrepali.
Lesce

Kršitev javnega reda
Radovljiški policisti so v naselju Lesce obravnavali občana,
ki je na javnem kraju pod vplivom alkohola kršil določila
Zakona o varstvu javnega reda in miru, prav tako pa se je
nedostojno vedel do policistov. Ker je bilo upravičeno pričakovati, da bo s kršitvami nadaljeval, so policisti zanj odredili pridržanje do streznitve, ob tem pa so mu zaradi storjenih kršitev tudi napisali plačilni nalog v višini 855 evrov.

Spoštovani občani in občanke!
Vsako leto je krog življenja. Začne
se in konča. December je mesec,
ko se leto zaključuje, ko podajamo
analize za minulo leto in delamo
načrte za prihodnost.
Na tem mestu se vam želimo predvsem zahvaliti za vašo podporo in
sodelovanje na vsem področju, ki
ga izvajamo. Ob tem vas želimo
povabiti, da tudi v novem letu združimo prizadevanja za ustvarjanje
boljšega življenjskega okolja.

zbirni center je odprt vse dni
v tednu
● obnove vodovodov Nova vas,
Ljubno, Dvorska vas, Kropa in
drugih
● gradnja kanalizacije Nova vas,
Kropa, Hraše
● obnova vodnega zajetja Draga
● vzpostavitev daljinskega nadzora
na vodovodih
● čistilna naprava v Dragi
●

Če se ozremo nazaj v leto, ki se
izteka, lahko zaključimo, da smo
delali predvsem v smislu zagotovitve osnovnih pogojev bivanja. Skupaj z Občino Radovljica je bilo
izvedenih kar nekaj investicij, s
katerimi smo izboljšali osnovne
potrebe naših prebivalcev.

Med letom smo vas večkrat povabili k sodelovanju, tako da se vam
moramo zahvaliti za vaša prizadevanja in vašo podporo pri izvajanju
ločenega zbiranja odpadkov v
letošnjem letu. Količine ločeno
zbranih odpadkov, ki se zberejo na
zbiralnicah ločenih frakcij, iz leta v
leto naraščajo, kar kaže na vašo
večjo ozaveščenost.

dopolnili smo obstoječe zbiralnice z zabojniki za plastiko in kovine
● povečali smo pogostost odvoza
ločenih frakcij iz zbiralnic
● zagotovili individualni kosovni
odvoz po naročilu

Zahvaliti se vam moramo za vaše
potrpljenje, ko ob popravilih na
vodovodnem omrežju pipa ne
zašumi, in za vaše razumevanje,
ki ste ga imeli ob gradnjah kanalizacijskega omrežja.

●

Zbirni center Radovljica je odprt:
●
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 14. ure,
●
sreda od 8. do 18. ure,
●
sobota od 8. do 12. ure.
Dežurni vodovodni monter GSM: 031/210-023.
Pokopališko - pogrebna služba GSM: 041/655-987.
Obveščamo vas, da odvoza komunalnih odpadkov ne
bo na božič, 25. decembra 2008, in 1. januarja 2009.
Odvoz bo opravljen naslednji dan.

Želimo vas spomniti, da nam zemlja ni bila dana v last, temveč smo
si jo izposodili od naših zanamcev.
Zato smo dolžni popraviti napake
naših prednikov in živeti tako, da jo
bomo sami kar najmanj uničevali.
Ni potrebno veliko: ugasniti luč, ki
je ne potrebujemo, pripreti radiator, zamenjati tesnilo pri kapljajoči
pipi, pomisliti pri vsakdanjem naku-

povanju, koliko odpadne embalaže
bo vseboval nakup, včasih zamenjati avtomobil s kolesom ...
Prav vsak prispevek je dragocen,
kajti ko nas bo veliko takih, ki
bomo prevzeli odgovornost za
reševanje našega okolja, bodo
naša dejanja pripomogla k hitrejši
obnovi narave.

KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240 RADOVLJICA
tel.: 04/537 01 11,
fax: 04/537 01 12
www.komunala-radovljica.si

Najprej je drobna gaz,
ki jo pusti človeški korak na novi poti.
Potem vedno globlja in večja sled
njegovega dela.

Spoštovane občanke in občani, hvaležni smo vam
za zaupanje, sodelovanje in pomoč! S skupnimi močmi
spreminjamo odnos do okolja, saj nam je mar,
da bodo tudi naši otroci lahko občudovali lepote narave.

Želimo vam vesele, tople božične praznike
in srečno v novem letu 2009!

KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
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Kršitev cestno prometnih predpisov
V naselju Lesce so policisti zaradi kršitve cestnoprometnih
predpisov obravnavali starega znanca. Ugotovili so, da je
vozil motorno vozilo v cestnem prometu, ki je bilo neregistrirano in z nameščenimi različnimi registrskimi tablicami, brez vozniškega dovoljenja, povrh vsega pa je bil še
pod vplivom alkohola. Policisti so mu zaradi ugotovljenih
kršitev napisali plačilni nalog v višini 1000 evrov, zaradi
vožnje pod vplivom alkohola pa so ga predlagali pristojnemu sodišču, pred tem pa so v skladu z novelo Zakona o
varnosti cestnega prometa zanj odredili pridržanje v za to
namenjenih prostorih policijske postaje.
Radovljica

Tatvine v objektu Športne zveze
Policisti so bili obveščeni, da je neznani storilec izvršil tatvino osebnih predmetov, oblačil, mobilnih telefonov in športnih torb iz garderobnih prostorov telovadnice Športne zveze Radovljica. Z dejanjem v višini približno 700 evrov je neznani storilec oškodoval predvsem otroke. Policisti za neznanim storilcem nadaljujejo z zbiranjem obvestil, obenem
pa opozarjajo vse obiskovalce športnih objektov, da v času
vadbe poskrbijo za ustrezno varovanje svojega osebnega
premoženja.

Ob koncu leta 2008 policisti Policijske postaje
Radovljica želijo vsem občankam
in občanom občine Radovljica srečno in
uspešno ter predvsem varno novo leto 2009.
Policijska postaja Radovljica

Prednovoletno srečanje
V jedilnici OŠ A. T. Linharta se je 4. decembra zbralo okoli 80 krajank in krajanov iz KS Radovljica,
ki so dopolnili 70 in več let svojega življenja.
Valerija Keršič
Radovljica - Srečanja udeležencev, ki ga je pripravil
Krajevni odbor Rdečega križa Radovljica, katerega
predsednica je Beti Rems,
so se udeležili tudi gosti,
med njimi župan občine
Radovljica Janko S. Stušek,
predsednica OZRK Radovljica Anica Svetina, predsednik DU Radovljica Franc

Renko in predsednica območnega združenja DU Radovljica Helena Kralj.
Organizatorji so jih razveselili z bogatim kulturnim
programom in pogostitvijo.
Srečanje je s prijetnimi
uvodnimi besedami pričela
predsednica KORK Radovljica Beti Rems, ki je navzoče pozdravila in povedala
je, da jo veseli, da so se odzvali povabilu na srečanje,

ki ga vsako leto z velikim
veseljem pripravijo prostovoljke in prostovoljci posebej in samo za njih. Z vsakoletnim srečanjem želijo
le-ti izraziti spoštovanje in
veselje, da živijo starejši
z njimi. Njihova leta življenja so prepletena s težkim delom, marsičemu so
se morali odpovedati, tudi
zato, da bi njihovim otrokom in vnukom utrli pot v

boljše in lepše življenje.
Zbrane je nagovoril tudi radovljiški župan in kot je dejal, je vesel, da se lahko starejši tudi na tak način zberejo in družijo. Ob tem je
pohvalil organizatorje, ki
se trudijo, da je srečanje
nadvse prisrčno in doživeto. Prijetno druženje so jim
zaželeli še Anica Svetina,
Franc Renko in Helena
Kralj.

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

Alpska 37, Lesce,
tel.: 04/531-87-57

Tkanine za
slovesna in praznična oblačila
Božični prti in prtički
Želimo vam vesele božične praznike
in srečno 2009

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

Lesce

KARIS, d.o.o., GORENJSKA CESTA 33C, RADOVLJICA

Pod modro lučjo

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

Srečno 2009
Vsem poslovnim partnerjem, strankam,
občinam in zadrugam, ki sodelujejo z nami.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam tudi v prihajajočem letu želimo
bogato letino.
uprava
trgovina
● posestvo Bled
● posestvo Poljče
● distribucijski center Poljče
● sadovnjak Resje,
● tržnica kmetijskih izdelkov
(tudi ekoloških),
vsak petek popoldne
in soboto dopoldne

Tržnica

Vabljeni, da obiščete tržnico z bogato ponudbo
domačih dobrot in ekoloških pridelkov, ki vam jo nudijo
pridelovalci iz bližnje okolice:
● mlečni izdelki, domač kruh, žgane pijače in sokovi
● ekološki pridelki in izdelki
● kislo zelje in repa
● izdelki domače obrti: venčki, sveče, dekorativni izdelki
● unikatno vezenje

●
●

Edvard Podpečan,
predsednik upravnega odbora

Kdaj? Vsak petek med 14. in 16. uro ter vsako soboto med 9. in 12. uro
Kje? Na parkirišču pred KGZ Sava z.o.o., Lesce

Pirotehnika, ognjemeti
Znamk Hamex in Orion

Emil Peternel,
univ. dipl. ing. zoot., direktor

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z.O.O., LESCE

V trgovini Sava,
kmetijsko gozdarska
zadruga z.o.o.
Rožna dolina 50,
Lesce, tel: 53 53 616
e-pošta:
komerciala@kgz-sava.si,
odprto od 8. do 16. ure,
sobota od 8. do 12. ure
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Radovljiški rokomet
gre v pravo smer

Zmaga v Ljubljani pika na i
Radovljiški balinarji so na najlepši način zaključili z letom
2008. Udeležili so se tradicionalnega mednarodnega mitinga v Ljubljani, ki ga je organiziral Balinarski klub Šiška. Na
turnirju je nastopilo šestnajst ekip iz Srbije, Hrvaške, Italije
in Slovenije. Balinarji ekipe Radovljica Alpetour so "pribalinali" sam vrh. V finalu so s 13:2 premagali ekipo Angel Besednjak. Za zmagovalno radovljiško trojko so nastopili Dejan Tonejc, Aldin Čatič in Aleš Stroj. M. K.

Z malce sreče bi bilo lahko drugače
V letošnji sezoni so radovljiški rokometaši dobili dobro okrepitev v Roku Krtu, igralcu z veliko izkušnjami.
Matjaž Klemenc
Je bil rokomet tisti šport, s
katerim ste začeli športno
kariero?
"Rokomet je bil edini šport,
ki sem ga treniral do sedaj,
in mislim, da bo pri tem
tudi ostalo. Rokomet je v
Škofji Loki najbolj popularen, zanj so se odločili tudi
prijatelji in tako sem se tudi
sam odločil za ta šport. Ob
tem pa je tudi zelo poceni
šport. Moja želja je bil smučanje, ki pa je žal predrago.
Vmes sem tudi balinal, predvsem zaradi starega očeta, ki
je bil svoj čas eden glavnih
sodnikov v tem športu v Sloveniji. Rekreativno se rad
preizkusim tudi v košarki in
nogometu. Na splošno sem
športni navdušenec."
Kako je prišlo do prestopa v
Radovljico?
"Glavna "krivca" sta gotovo
Goran Debelak in Anže
Bagi. Radovljičani so že
imeli tri tedne priprav, ko so
se spomnili name in Davida
Leskovca. Z njim sva prejšnjo sezono skupaj igrala v
drugi avstrijski ligi. Odločila
sva se, da pomagava klubu.
Za enkrat sem povsem zadovoljen, da sem se tako odločil."
Za katere klube ste igrali
pred tem?

"Svoje rokometne korake
sem začel v Škofji Loki, kjer
sem igral za vse selekcije.
Leto in pol sem igral tudi za
člansko ekipo v prvi ligi.
Dvakrat sem bil v Preddvoru, igral za Železnike, Savo
Kranj, pol sezone za Cerklje
in za Kranj. V lanski sezoni
sem igral za SVVW Klagenfurt. To leto mi ne bo ostalo
preveč v lepem spominu, saj
sem dobil premalo priložnosti. Na mojem položaju je
igral domači igralec, ki je bil
slabši od mene, a trener se
je pač odločil zanj. Vsekakor
pa je bila to dobra izkušnja."
Na katerem položaju se najbolje znajdete?
"Že od samega začetka sem
bil postavljen na mesto
krožnega napadalca in to
pozicijo igram še danes.
Mislim, da bi se dobro znašel tudi na drugih položajih,
a vseeno se najbolje počutim na svojem položaju."
Kako ste zadovoljni z igrami
Radovljice, kako s svojo
igro? (o.p. pogovor je potekal pred domačo tekmo s
Cerkljami)
"Cilji, ki si jih je postavil
klub pred sezono, so bili
uresničljivi, niso pa bili
uresničeni. Cilja nismo dosegli, tako da ne morem biti
zadovoljen. Svojo igro težko
ocenjujem, to je bolj vpraša-

Plavalni miting na Dunaju
Na Dunaju je potekal mednarodni plavalni miting, ki
so se ga udeležili tudi
plavalci Žita Gorenjka
Radovljica. Robi Žbogar je
bil tretji na 200 m hrbtno,
trikrat četrti (100 m hrbtno, 50 m hrbtno, 400 m
prosto), peti na 50 m delfin
in sedmi na 50 m prosto in
100 m prosto. Robi Vovk je
bil tretji na 200 m prsno,
četrti na 50 m prsno in
mesto nižje na 100 m
prsno. Nina Cesar je bila
druga na 400 m prosto,
tretja na 800 m prosto,
Nina Cesar, drugo in tretje
četrta na 50 m hrbtno in
mesto na Dunaju
sedma na 200 m prosto.
Stopničke je osvojila tudi
Anja Klinar na 400 m prosto in bila še četrta na 100 m
mešano. Maja Cesar je bila četrta na 400 m mešano, peta na
800 m prosto in šesta na 400 m prosto. V Sisku je potekal 4.
Mednarodni plavalni miting Sisak mali, na katerem je
nastopilo 776 plavalcev, med njimi tudi mladi radovljiški
plavalci. Najboljše sta se odrezali Mina Kašca in Tjaša Pintar.
Mina je zmagala na 50 m prosto, 50 m hrbtno, 50 prsno, 100
m mešano in bila še tretja na 50 m delfin. Tjaša pa je zmagala
na 100 m prsno in 100 m delfin ter bila še trikrat druga (100
m prosto, 100 m hrbtno, 100 m mešano). Dobro se je odrezala tudi mešana štafeta na 6 x 50 m prosto. Zmagal je POŠK
Split, drugi je bil Grdelin Split, tretja pa Radovljica, ki je
plavala v postavi Maksim in Isak Žvegelj, Žiga Omahen, Mina
Kašca, Tjaša Pintar, Gaja Kristan. M. K.

Zadnji dve tekmi se za radovljiške košarkarje nista končali
najbolj uspešno. Domačo tekmo proti Ajdovščini so izgubili z minimalnim rezultatom 77:78. Naši košarkarji so imeli
še dobrih pet sekund za zadnji napad, a žal brez meta na
koš. Koše za Radovljico so dosegli Budkovič 22, Ivanovič 21,
Goropevšek 15, Čujovič 8, Oberčkal 6, Ucman 5. Sledil je gorenjski derbi, ko so naši košarkarji gostovali na Jesenicah.
Že v prvem delu so si gostitelji nabrali prednost devetih točk
in le-to držali vse do konca tekme. Končni rezultat je bil
96:82. Koše za Radovljico so dosegli: Ivanovič 24, Budkovič
14, Oberčkal 14, Ucman 12, Goropevšek 11, Šteh 5, Omanovič 2. Radovljiški košarkarji so trenutno na devetem mestu s
štirimi zmagami in šestimi porazi. Mladinci Radovljice, ki
nastopajo v najvišjem razredu v svoji konkurenci, so tekmo
9. kroga prestavili. V 10. krogu so gostovali v Kranju in izgubili s 63:38. Koše za Radovljico so dosegli Iskra 12, Mat. Hudobivnik 9, Majetič 6, Jamnik 5, Mar. Hudobivnik 4, Završnik 2. M. K.

Bo december res vesel?

Rok Krt, igralec Rokometnega kluba Radovljica
nje za trenerja. Vem, da se
da igrati še bolje. Z igro v
napadu sem bolj zadovoljen
kot z igro v obrambi, kjer bi
moral več postoriti."
Kaj radovljiškemu rokometnemu klubu manjka za korak višje?
"Če sem popolnoma odkrit,
mogoče premalo poznam situacijo. Za vsak klub je važno, da ima dobro zaledje.
Glede članske ekipe, z Goranom Debelakom kot glavnim trenerjem, mislim, da
je klub ubral pravo pot. Mogoče bi bilo potrebno dobiti
kakšnega strokovnjaka za

delo z mladimi. S tem dobiš
dobre igralce iz svoje baze.
Sposojanje oz. kupovanje igralcev je kratkoročna rešitev."
Želje v športu v prihodnosti?
"Na to vprašanje bi težko odgovoril. Konec januarja s
punco pričakujeva otroka.
Rokomet je moja strast, igram ga že enaindvajset let,
od svojega osmega leta. Če
bo potrebno, se bom zaradi
otroka rokometu tudi odpovedal. Kar se tiče rokometa,
moram reči, da je punca
zelo razumevajoča. Ampak
vseeno, pustimo času čas."

Spodbuda za v naprej
Zadnja dva kroga sta bila za radovljiške rokometaše še kako
uspešna. V 8. krogu so v Radovljici gostili Škofljico in zmagali z rezultatom 30:28. Na polovici tekme še zdaleč ni kazalo
na uspeh, saj so gostitelji zaostajali za štiri zadetke (17:14 za
Škofljico). V nadaljevanju povsem drugačna slika. Veliko bolje so igrali v obrambi, posledica vsega tega pa je bil tudi boljši napad. Gole za Radovljico so dosegli Krt 12, Primožič 9,
Pirman 3, Janež 2, Pucelj 2, Meglič 1, Podlesnik 1. Uspeh so
nadgradili še z eno zmago. V izenačeni tekmi so z 32:30 na
gostovanju odpravili Kranj. Gole za Radovljico so dosegli: Krt
9, Primožič 8, Batos 5, Janež 4, Debelak 3, Kozjek 2, Celar 1.
Po 9. krogu so na vrhu Cerklje s petimi zmagami, enim remijem in tremi porazi. Radovljiški rokometaši so na petem mestu s štirimi zmagami in petimi porazi. M. K.

Spodbudno za začetek
V Slavonskem Brodu na Hrvaškem je potekal 3. Christmas
Open ITF Croatia v taekwon-doju. Nastopilo je 174 tekmovalcev iz 20 klubov iz Anglije, Italije, Madžarske, Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Makedonije in Slovenije. Nastopili
so v treh kategorijah. Pobližje si oglejmo rezultate tekmovalcev Taekwon-do kluba Radovljica. Pri deklicah do 15 let je
bila Pia Demšar druga v borbah -50 kg, Katja Bahun pa tretja v formah zeleni pas. Pri fantih do 18 let se je odlično odrezal Aleks Kolarič, ki je zmagal v formah rumeni pas in v borbah -52 kg. Pri fantih nad 15 let je bil Aleš Mandelj prvi v borbah -71 kg in drugi v formah črni pas 1. DAN. Luka Vaupotič
pa je bil tretji v formah črni pas 1. DAN. M. K.

www.gorenjskiglas.si

Odbojkarji ACH so še drugič slavili v ligi prvakov. Poln Tivoli vsekakor ni bil zadovoljen s tistim, kar so videli v prvem
nizu. Do polovice le tega so držali vajeti v svojih rokah. V nadaljevanju so gostje postavili visok blok, zapored dosegli sedem točk in spreobrnili izid. V nadaljevanju so Blejci le zaigrali tako, kot znajo. V vseh elementih so nadigrali Boauvais
in na koncu zasluženo slavili s 3:1. Pred Francijo je sledila še
tekma v srednjeevropski ligi, ko so doma gostili slovaško
ekipo Chemes Hummene. Prva dva niza so naši prvaki dobili brez težav. Nadaljevanje je bilo veliko težje. Tretji in četrti niz sta nazorno pokazala, da je vse tekme potrebno igrati maksimalno. Ko boste brali te vrstice, bo že jasno, kaj je
uspelo doseči našim državnim prvakom na gostovanju v
Franciji. Še ena zmaga bi bila najlepše darilo za klub in s
tem bi bila vrata v nadaljevanje lige prvakov že na stežaj odprta. V nasprotnem primeru pa bi bilo vse še povsem zavito v meglo. M. K.

Grega do rekorda
Na Hrvaškem, v Zagrebu, je potekalo mednarodno strelsko
prvenstvo z zračno puško. Tekma je potekala v enotni konkurenci. Iz radovljiškega kluba je nastopil Grega Potočnik in se
uvrstil na enajsto mesto. Še bolj kot uvrstitev veseli rezultat,
saj je Grega s 589 krogi dosegel svoj osebni rekord. M. K.
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Kultura
Žirovnica

Priznanje Ireni Kosmač
Na osrednji prireditvi ob prazniku občine Žirovnica 3. decembra je bila slavnostna seja in podelitev občinskih nagrad. Nagrado za izjemne dosežke je med drugim dobila
tudi Radovljičanka Irena Kosmač, umetniška vodja Mešane
pevske skupine dr. France Prešeren Žirovnica. V utemeljitvi
so zapisali, da je skupina začela delovati januarja 1992 in že
kmalu se je začela predstavljati poslušalcem ne samo v domačem kraju, ampak tudi na tujem. Udeleževala se je območnih in medobmočnih srečanj v organizaciji JSKD, na katerih je bila Irena pogosto pohvaljena. Skupina je bila tudi
med udeleženci na svetovnih zborovskih igrah (BremenNemčija, Xiamen-Kitajska), od koder je pod Ireninim vodstvom domov prinesla dve bronasti medalji. Pomembna je
tudi njena aktivnost v čezmejnem sodelovanju. Od leta 1990
je zborovodkinja mešanega pevskega zbora Bilka iz Bilčovsa
na avstrijskem Koroškem, kar pomeni tudi pomoč slovenskim kulturnim skupinam pri ohranjanju slovenske kulture in
slovenskega jezika na tem območju. Za dosedanje uspešno
delo je lani od JSKD prejela Gallusovo listino. I. K.
Kamna Gorica

Božični koncert
Pevke in pevci mešanega pevskega zbora Lipnica z zborovodkinjo Nino Bogataj danes, v petek, 19. decembra, ob 19.
uri v cerkev sv. Trojice v Kamni Gorici pripravljajo božični
koncert. V goste so povabili pevca Marijo Pogorevc in
Cirila Zupanca ter Jara Ješeta, ki bo zbor spremljal z orglami. M. A.

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Yume-Fusen in Triglav
nastopila skupaj
V petek, 5. decembra, je bil skupni nastop ženskega pevskega zbora iz Tokia in moškega
pevskega zbora Triglav.
Ivanka Korošec
Radovljica - V prepolni baročni dvorani radovljiške
Graščine so se predstavile
pevke, ki so prišle iz Tokia.
Že lani so bile v Sloveniji, letos pa so jo znova obiskale
in priredile nekaj koncertov.
Gostitelj moški pevski zbor
Triglav pod vodstvom Elizabete Demšar Zupan je že dobil povabilo, da jim naslednje
leto vrne obisk. Povezovalca
programa sta bila Chinatsu
Nakajima in Rok Andres Mavec.
Na koncertu so se najprej
predstavile gostje, ki so v tradicionalnih japonskih kimonih zapele pet japonskih
ljudskih pesmi, sledili so Triglavani s slovenskimi ljudskimi in narodnimi pesmimi. V drugem delu so spet
najprej zapele gostje in nato
gostitelji, na koncu pa sta oba

Pesmi Vide Gros
Za Toneta Pavčka je pesem kot ptica, ki leti soncu v objem. Za Vido
Gros so pesmi sonce samo. Z njimi izpoveduje svoja občutja, opisuje
lepoto narave ter spomine na mladost in starše.
Ivanka Korošec
Lesce - Vida Gros, upokojena učiteljica, je bila rojena
leta 1935 v Ribnem kot najstarejša od štirih otrok. Vesela je, da se je rodila tako
razgledanim staršem, ki so
svojim otrokom dali lepo
mladost in jih hkrati naučili
na kmetiji poprijeti za vsako
delo. Kljub težkim razmeram so Vido poslali v Ljubljano na učiteljišče. Svojo
prvo službo je nastopila leta
1954 na Dovjem, nato je
službovala v Kropi, leta 1961
pa je prišla v Lesce in vse do
upokojitve poučevala v
osnovni šoli F. S. Finžgarja.
Največkrat in tudi najraje je
poučevala prvi razred. Otroke ima neizmerno rada.
"Prav pri prvčkih je najbolj
vidno, kako otrok pridobiva
znanje. In gledati, kako
otroci napredujejo, je največja učiteljeva nagrada, to
je plačilo za ves trud", pravi.
Živi v Lescah v samostojnem gospodinjstvu, sin
Toni je z družino v isti hiši.
Pesmice je začela pisati že v
sedmem razredu osnovne
šole, ena od njih je bila objavljena v otroškem glasilu
in zanjo je dobila celo nagrado. Kot učenka je bila zelo
uspešna in ambiciozna, na
učiteljišču pa je svojo samo-

Vida Gros z mapo, v kateri ima več sto pesmic.
zavest izgubila in pesmi, ki
jih je pisala, so ostajale v
predalih. Tudi kasneje se je
vedno držala v ozadju in
svojih sposobnosti ni udejanjala. Po upokojitvi se je sicer vključila v društvo upokojencev, RK in društvo invalidov, pa vseeno njen talent ni zaživel v polni meri.
Šele pred štirimi leti je začela objavljati svoje pesmi v
zborniku literarnega kluba
upokojencev Slovenije in v
glasilu Zveze slepih in slabovidnih. Na spodbudo
Franca Ankersta je letos svoje pesmi poslala tudi reviji
Mentor, kjer so ji podelili
pohvalo in jo povabili celo
na republiško srečanje v
Šentjur. Pred kratkim je s
svojimi pesmimi nastopila

tudi na večeru v Podnartu,
ki ga je organizirala Zveza
društev upokojencev Radovljica. Pesmi je približno od
400 do 500, in gospa Vida
ima željo, da bi se izmed
njih napravil primeren izbor za natis. Seveda je za
svoje pesmi že slišala kritiko, in sicer, da se preveč naslanja na ljudsko pesem in
klasike in da naj postane
bolj moderna. In še: naj nikar ne podučuje bralca. "Saj
jim nič ne žugam," se brani
humorno, "mogoče samo
malo poučujem, saj sem
bila pač učiteljica." Kljub
zdravstvenim težavam je
ohranila svojo vedrino, ostaja nasmejana in optimistična, predvsem pa vsa polna
pesmi, ki lete k soncu.

zbora, simbolično oblečena v
enake modre majice z natisnjeno Slovenijo in Japonsko,
zapela eno japonsko in eno
slovensko pesem. Zborovodkinja Yuko Masuda je spodbudila tudi poslušalce, da so
se pridružili melodiji zaključne japonske pesmi "Haruka na tomo ni". Menda so
Japonci po svoji zadržanosti
podobni nam, Slovencem.
Vendar niti jezikovne pregrade niso ovirale topline in odprtosti, ki ga je izražalo njihovo petje in prav tako odmev poslušalcev. Sledili so
pozdravi, zahvale in obdarovanje s simboličnimi darilci
in cvetjem. Posebej pa so se
zahvalili Majdi Odar, ki je veliko pripomogla k izvedbi
koncerta, in seveda Štefanu
Prskalu, ki je kot tajnik gonilna sila zbora, pri čemer mu
veliko pomaga žena Ana.
Hvala, "arigato", za lep večer!

Ženski pevski zbor Yume-Fusen iz Tokia

Radovljica

Državno srečanje starejših piscev
Sredi novembra je bilo v Šentjurju državno srečanje seniorskih avtorjev, na katerega so se z Gorenjskega uvrstili
Milena Miklavčič (Žiri), Milena S. Falle (Otoče) in Vida Gros
(Lesce). Srečanje je bilo sklepni del literarnega natečaja revije Mentor za seniorske avtorje, na katerem je sodelovalo
173 starejših pesnikov in pisateljev. V okviru natečaja so izdali tudi zbornik, v njem se s pesmijo in prozo predstavlja
triindvajset gorenjskih avtorjev. C. Z.
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Prireditve
ob 20.00

Prireditve

Knjižnica A. T. Linharta

MORILCA NA KOLEKTIVCA (1 h 47 min), komična kriminalna drama
Linhartova dvorana Radovljica

Petek, 19. decembra, ob 18.00

Linhartova dvorana Radovljica

nedelja, 28. decembra 2008, ob 18.00
MORILCA NA KOLEKTIVCA (1 h 47 min), komična kriminalna drama
Linhartova dvorana Radovljica

NEKOČ IN DANES
31. Decembra ob 19.30:

ob 20.00

silvestrska predstava
Monokomedija Toneta Partljiča. Igra Pavel Rakovec. ZA IZVEN
Cena vstopnice: 18,00 EUR, cena vključuje ogled predstave, pijačo in
prigrizek. Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do
14.00 ure vsak delovnik. Po poklicu je navaden kovinar, švasar. Z delom si je pridobil znanje ter zaupanje in je postal delovodja, toda za
to mesto nima ustrezne izobrazbe. Če hoče obdržati službo, mora
opraviti večerno delovodsko šolo, kar pa ni enostavno. Po toliko letih
"šolskega premora" ubogi navadni kovinarski duši ni prijetno
ponovno sedeti pred knjigami, buljiti vanje in poleg tega še študirati.
Ima velike težave z učenjem pesmic, s pisanjem seminarskih nalog in
stavčno analizo. Revež se poti cele noči ob študiju in pri tem mu
zmanjkuje časa za družino in ostale obveznosti vsakdana, kot so
obiskovanje staršev, spremljanje nogometnih tekem, kramljanje ob
pivu s prijatelji, reševanje križank, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti
... V glavnem: njegovo življenje trpi na celi črti.

VIHARNA NOČ (1 h 37 min), romantična drama. Linhartova dvorana
Radovljica

četrtek, 1. januarja 2009, ob 20.00
KVANTUM SOČUTJA (1 h 46 min), akcijska avantura. Linhartova dvorana Radovljica

petek, 2. januarja 2009, ob 18.00
DIVJAKINJA (1 h 38 min), mladinska komedija. Linhartova dvorana
Radovljica

ob 20.00

Koncert godalnega in pihalnega orkestra Glasbene šole Radovljica
Linhartova dvorana Radovljica

sobota, 20. decembra 2008, ob 18.00
NA MUHI (1 h 58 min), akcijski triler. Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.10
VAGINALNI ZOBJE (1 h 28 min), komična srhljivka. Linhartova dvorana Radovljica

nedelja, 21. decembra 2008, ob 18.00
VAGINALNI ZOBJE (1 h 28 min), komična srhljivka. Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00
NA MUHI (1 h 58 min), akcijski triler. Linhartova dvorana Radovljica

sobota, 3. januarja 2009, ob 18.00
DIVJAKINJA (1 h 38 min), mladinska komedija. Linhartova dvorana
Radovljica
KVANTUM SOČUTJA (1 h 46 min), akcijska avantura. Linhartova dvorana Radovljica

nedelja, 4. januarja 2009, ob 18.00
DIVJAKINJA (1 h 38 min), mladinska komedija. Linhartova dvorana
Radovljica

MORILCA NA KOLEKTIVCA (1 h 47 min), komična kriminalna drama

KVANTUM SOČUTJA (1 h 46 min), akcijska avantura. Linhartova dvorana Radovljica

petek, 9. januarja 2009, ob 18.00
ZADETKI: ANANAS EXPRESS (1 h 38 min), komedija. Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00
PREBERI IN ZAŽGI (1 h 51 min), komična kriminalka. Linhartova dvorana Radovljica
PREBERI IN ZAŽGI (1 h 51 min), komična kriminalka. Linhartova dvorana Radovljica

Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00
ob 20.00
VIHARNA NOČ (1 h 37 min), romantična drama. Linhartova dvorana
Radovljica

ZADETKI: ANANAS EXPRESS (1 h 38 min), komedija. Linhartova dvorana Radovljica

nedelja, 11. januarja 2009, ob 18.00
sobota, 27. decembra 2008, ob 18.00
VIHARNA NOČ (1h 37 min), romantična drama
Linhartova dvorana Radovljica

ves mesec
"OTROCI RIŠEJO KNJIŽNICO"
Razstava risb na temo knjižnice, ki so jih ustvarili otroci v okviru mednarodnega projekta CHIMER.

11. decembra - 31. decembra
"ŠE NEODKRITA JOSIPINA HOČEVAR"
Ob občinskem prazniku smo pripravili razstavo knjižnega gradiva o
radovljiški dobrotnici Josipini Hočevarjevi.
"SUPERKNJIGA"
Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD ... in poglejte, kaj
predlagajo drugi!

ves mesec
"NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE"
Mladi bralci lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. V letošnjem
letu bomo spoznavali rečenice. Svoje odgovore lahko oddate v
knjižnici ali preko naše domače spletne strani www.rad.sik.si.

ves mesec
"ŽIVALI V SLIKI IN BESEDI"
V mesecu novembru pripravljamo razstavo knjig in ilustracij o levih.

ob 20.00

sobota, 10. januarja 2009, ob 18.00
petek, 26. decembra 2008, ob 18.00

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 19. decembra dobili v knjižnici.

ves mesec

KVANTUM SOČUTJA (1 h 46 min), akcijska avantura. Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00
KINO
petek, 19. decembra 2008, ob 19.00

"INSIDE OUT"

ZADETKI: ANANAS EXPRESS (1h 38 min), komedija. Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00

Knjižnica Lesce
ves mesec
"ZIMSKA PRAVLJICA"
Razstava likovnih izdelkov, ki so jih izdelali učenci 1. razreda OŠ Frana
S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom učiteljic Helene CILENŠEK in
Mateje VERČIČ.

Koncert pihalnega orkestra
Pihalni orkester Lesce tudi letos prireja tradicionalni
božično-novoletni koncert. Priredili ga bodo dvakrat, v soboto, 20. decembra 2008, v osnovni šoli F. S. Finžgarja v Lescah, in v petek, 26. decembra 2008, v srednji gostinski šoli
v Radovljici. Gostje Pihalnega orkestra Lesce bodo tokrat
člani žonglerske skupine Čupakabra. Oba koncerta se bosta
začela ob 19.30. Vstopnine ni. I. K.
Begunje

PREBERI IN ZAŽGI (1 h 51 min), komična kriminalka. Linhartova dvorana Radovljica

Verjamete v Miklavža?

Božični koncert bo 6. januarja
Pevsko društvo Anton Tomaž Linhart iz Radovljice obvešča,
da je Božični koncert pevskega zbora Anton Tomaž Linhart
v cerkvi na Svetem Petru nad Begunjami zaradi slabega vremena prestavljen na torek, 6. januarja, ob 18. uri. M. A.
Kropa

Prednovoletna delavnica Kovaškega muzeja

Da ne? Pa v Božička? Tudi ne. Morda vsaj v dedka Mraza? Nikakor ne?
Ivanka Korošec
Lesce - Pa nimate prav. Verjamete pač samo tisto, kar
vidite, kar pa s svojim duhom ne morete dojeti, pa
ne. Tančica namreč zastira
pravi svet in da bi bil viden
našim očem, jo lahko privzdigneta samo ljubezen in
dobrota. Trije dobri možje v
decembru nam jo gotovo
odgrinjajo. Tako zanesljivo
obstajajo, kot obstajajo ljubezen, pravičnost, zvestoba
in velikodušnost. So, saj
drugače tudi pravljicam ne
bi mogli verjeti. Pa ne tisti
dedki Mrazi, ki se vozijo v
sprevodih, in tisti, ki dajejo
otrokom od staršev kupljena
darila in se jim zavoljo kakš-

nega preveč zvrnjenega kozarčka že zapleta jezik, ampak tisti pravi in nevidni. In
živeli bodo dalje svoje skrivnostno življenje in bodo tu,
da bi otroke in tudi nas
odrasle, ki še nismo pozabili, da smo bili tudi sami
otroci, napolnjevali s srečo
in veseljem.
Prvi od treh decembrskih
dobrih mož je že prišel. Sveti Miklavž je bil v leški cerkvi v petek, 5. decembra, ob
16. uri. S pomočjo Karitasa
je obdaril vse navzoče otroke. Darila so bila za vse enaka, malih obdarovancev je
bilo letos še več kot lani,
okoli 380. Na pobudo gospoda župnika Štefana Babiča je Marja Čampa napisala

Kovaški muzej v Kropi vsako leto ob začetku prazničnega decembra organizira ustvarjalno delavnico. Prvo soboto v decembru je bila v vrtcu v Kropi, kjer muzeju vsako leto prijazno odstopijo svoje prostore, že šestnajsta prednovoletna delavnica. Letos so se udeleženke prepustile medenemu testu.
Delavnico Hišice iz lecta je vodila koroška Slovenka Maria
Roblek, strokovna učiteljica za kuhanje in prehrano na Višji
šoli za gospodarske poklice v Št. Petru na avstrijskem Koroškem, pomagala pa ji je domačinka Katarina Kavčič. Medeno
testo so organizatorji spekli, udeleženke pa so ga barvale,
krasile in zlepile vsaka v svojo hišico. Otroci so barvali tudi
snežake in okraske iz lecta. Kot je povedala Kaja Beton iz Kovaškega muzeja, je na delavnici nastalo 15 ličnih hišic, ki so
na ogled v Kovaškem muzeju v Kropi ta konec tedna, 20. in
21. decembra, med 10. in 12. ter 15. in 17. uro. M. A.

Režiserka Marja Konda in župnik Štefan Babič z
nastopajočimi v igrici na zadnji vaji v župnišču
scenarij za prikupno kratko
igrico, ki govori o otroškem
pričakovanju Miklavža. Igri-

co je režirala Marja Konda,
igrali so učenci veroučnih
skupin.

Božiček v Radovljici, dedek Mraz na Lancovem

Brezplačno počitniško plavanje

Krajevna skupnost Radovljica jutri, v soboto, 21. decembra,
na Linhartovem trgu ob 16.30 prireja lutkovno igrico in ob
17. uri obisk Božička s spremstvom. Kot vsako leto pa bo
tudi letos otroke z Lancovega obiskal dedek Mraz. Vse
otroke iz krajevne skupnosti, stare od enega do deset let, bo
obdaroval v nedeljo, 28. decembra, ob 11. uri v Kulturnem
domu na Lancovem. M. A.

Plavalni klub Žito Gorenjka Radovljica v času božično novoletnih počitnic organizira brezplačno plavanje za osnovnošolce. V pokritem olimpijskem bazenu bo od petka,
26. decembra, do srede, 31. decembra (razen nedelje) vaditelj plavanja v dopoldanskem času organiziral igre v vodi,
mini vaterpolo in plavanje. Za varnost otrok bo skrbel reševalec iz vode. M. A.
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Ko zadiši po praznikih
Anka Krnc iz Krope razveseljuje bližnje s svojimi izvrstnimi raznovrstnimi piškoti.
Sabina Jovan

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kropa - Trije decembrski dobri možje nam ne bi mogli
pričarati prazničnega vzdušja brez pomoči pridnih in
predanih gospodinj. Zato je
prav, da se jim zahvalimo za
toplino domačega ognjišča
in dišeče domače dobrote.
Anka Krnc iz Krope nikoli
ni v zadregi, kako s svojimi
izdelki obdariti številne sorodnike in znance ter kaj postaviti gostom na mizo. S talentom in marljivostjo ji
uspe vsako delo, ki se ga z
veseljem loti - kuhanje,
peka, pletenje, vrtnarjenje,
nabiranje gob ... Delati je navajena že od malega, saj kot
drugorojena od desetih otrok
ni odraščala v izobilju. Kljub
težkim (po)vojnim časom pa
je bila velika družina Progar
v vasi Mirna peč na Dolenjskem zelo složna, kar brate
in sestre povezuje še danes,
več kot šest desetletij kasneje. Pred koncem osnovne
šole je Anka svoje uporabno
znanje dopolnila še v gospodinjskem tečaju in med počitnicami odšla v Kropo pomagat teti Rozaliji. Tu se ji je
leta 1956 ponudila možnost
zaslužka, usoda pa ji je na
pot pripeljala tudi ljubezen.
Seveda tudi desetletja kasneje kot mlada upokojenka ni
mogla mirovati in oba z možem sta predano priskočila
pomagat sinu kuharju, ki je
imel v hiši Kovaškega muzeja 15 let v najemu gostilno.
Tako polno preživlja Anka
svoje tretje življenjsko obdobje že skoraj 20 let. Z možem obdelujeta domači vrt in
košček goric na rodnem Do-

Anka Krnc
lenjskem, poletja najraje preživljata na morju, decembra
pa v njuni hiši zadiši po piškotih. Z videzom in okusom zapeljuje več kot deset
različnih vrst privlačno oblikovanega peciva, tako da se
je nemogoče odločiti, katero
je najboljše. Anka ne šteje
več desetin kilogramov sestavin in stroškov zanje, osrečuje jo delo in razveseljevanje
bližnjih. Pri tem se drži receptov in se poigrava z domišljijo. Upošteva tudi nekaj
malih skrivnosti "velikih" gospodinj - na primer, da je treba moko presejati, z občutkom mešati sestavine in piškote vedno shranjevati pokrite, da dolgo "gvirajo".

Možu Evaldu so najbolj všeč
orehove potičke: testo sestavlja 30 dag moke, 2 dag kvasa,
250 g margarine, 3 rumenjaki; nadev (15 dag orehov,
sladkor in sneg beljakov) zaviješ v manjšo potičko, daš v
hladilnik, nato zrežeš v piškote in spečeš na 200 st., da
zarumenijo.
Anki se zdi enostaven domači prijatelj: 4 jajca in 24 dag
sladkorja dobro "zmiksaš",
dodaš 24 dag moke, rozine,
orehe ... in pečeš eno uro na
150 ... Beljake, ki ostanejo neuporabljeni, lahko uporabiš
za španske vetrnice, ki dobijo
pravo obliko le, če je sneg dovolj trd in se jih suši več ur
pri 50 stopinjah.

Kdor ne mara jajc, lahko poskusi medvedje tačke: 2 kisli smetani (ali jogurt) in
margarino zgneteš s toliko
moke, da je testo voljno in
se lepo razvalja-izrežeš
krogce, nadevaš po želji, zapogneš v žepek in vtisneš
"tačke" z vilicami ...
Receptov pravzaprav ne
zmanjka, a zgolj teorija ne
zagotavlja uspeha. Čeprav
nam ne bo uspelo tako kot
Anki in podobnim izkušenim mojstricam, bodo naši
najbližji čutili ljubezen in
dobre želje, s katerimi jih
želimo pospremiti v novo
leto. To pa nam bo spet prineslo nešteto priložnosti za
dobro, lepo in pravo.

Praznovati drugače je prav
tako dobro
V življenju smo dani drug drugemu, zato je prav, da naredimo praznike lepe tudi bolnim,
osamljenim, samim.
Mira Stušek,
Slovensko društvo
hospic OO Zgornja
Gorenjska
Pred vrati so prazniki, za
nami so prazniki, veseli december se steka h koncu. V
društvu hospic mislimo na
hudo bolne in njihove svojce, na žalujoče. Preživljajo
težke trenutke. Okrog njih
je bučno, vse v okrasju, smehu, pričakovanju. In oni? Se
naj veselijo, če imajo hudo
bolnega v hiši? Smejo praznovati, če so imeli v družini
smrt? Morda se sprašujejo:
Imamo pravico praznovati?
Kaj bodo rekli drugi?

Do praznikov imamo vsi poseben odnos. Nekdaj je bil ta
odnos še mnogo bolj poseben kot danes, kajti prazniki
so bili povezani v simbolna
dejanja, katerih pomen je
vsakdo poznal. Danes prazniki pomenijo potrošnjo in
veseljačenje, resničnega pomena prazničnih simbolov
pa mnogi ne poznajo oziroma nanje ne mislijo.
Ljudje smo duhovna bitja.
Že v poganski dobi so častili
silo, kozmos, ki teče skozi
naravo. Biti uglašen s to silo,
z naravo, pomeni biti uglašen s samim seboj. Že takrat
so darovali, saj so darove od
narave, sile, kozmosa ali

boga prejemali tudi sami.
Prazniki so obdobje darovanja, kontaktov z ljudmi, kar
je večtisočletna tradicija.
Prazniki povezujejo, združujejo. Združujejo nas tudi
s tistimi, ki so odšli v večnost. Zavedati se moramo, da
nismo sami. V življenju smo
dani drug drugemu, zato je
prav, da naredimo praznike
lepe tudi bolnim, osamljenim, samim.
Kako to storiti? Praznovati
drugače je tudi dobro. Pomembno je prisluhniti drug
drugemu. Druženje in klepet
prinašata novo moč v naše
srce. Potrebno je spustiti ljudi
v svojo bližino. Veliko jih je,

ki bi bili radi z nami. Biti sam
je najteže.
Naš namen je, da bi vam dali
pogum za praznovanje, ne glede, v kateri fazi žalovanja in težkih dogodkov ste. Želimo, da bi
bili nežni s seboj, pristni do
sebe. Ljubezen umrlih med
prazniki še posebej čuvajte, gojite, imejte zase. Bolne povežite
s seboj in z zdravimi člani družine, tudi najmlajšimi. Želimo
vam, da najdete svoj trenutek
praznovanja, ki vam bo dal moč
ali nemoč. Dovolite si jo. To je
ravnovesje: moč in nemoč.
Danes je vaš trenutek. Danes.
Včeraj je že mimo, jutri šele
pride. Samo danes je zares
vaš.

