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Danes premiera na
Brezjah

Renesansa nared do
poletja

Drevi ob 19.30 bo domača
gledališka skupina Smeh teater na
Brezjah uprizorila Mollierovega
Kaznovanega soproga.

O poteku gradnje in o načrtih, ki jih
ima investitor hotelskega kompleksa
v Dvorski vasi, smo se pogovarjali z
Marjano Novak, svetovalko za
turizem.
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Končno v novem vrtcu

V Skimarju se obeta
nov veter

Občina je nov, sodoben vrtec zgradila v manj kot štirih mesecih. Slovesno so ga odprli v ponedeljek.

Lastniki Skimarja so se le zganili in imenovali
nov nadzorni svet, ki bo imenoval novo upravo.

Župan Janko S. Stušek je na otvoritvi z otroškim šampanjcem takole nazdravil z malčki.

dobitve seveda zelo veseli.
Preselili smo se že, vadili za
današnjo prireditev, na novi
vrtec se bomo morali pa še
navaditi. Presenečeni smo,
da je bila stavba dograjena v
tako kratkem času, saj je bil
temeljni kamen položen komaj septembra. V teh nekaj
letih se nam je uresničilo toliko želja! Igrišče smo dobili
pred štirimi leti, ko so nam
veliko pomagali tako starši
kot okoliška podjetja, zdaj pa
čisto pravi, sodobni vrtec ...
res smo srečni!"
"To je vrtec, ki bi si ga vsi
učitelji, vzgojitelji in otroci
pa tudi starši lahko le želeli," se strinja tudi Irena Kotnik, nova direktorica VVZ
Radovljica. "V pogojih, kjer
je toliko prostora in imajo
otroci tudi telovadnico - in
vedno poudarjamo, kako
pomembno je gibanje za
otroka - lahko resnično kvalitetno, strokovno in dobro
delamo. Naslednja enota, ki
bi bila najbolj potrebna prenove, je vrtec Radovljica, v
katerem je več kot 200
otrok, in najprej bi radi urediti igrišče. Sicer pa menim, da bi bilo potrebno
ustanoviti strokovno komisijo, v kateri bi bil tudi predstavnik občine in ki bi pripravila načrt, kaj vse je potrebno urediti v določenih
enotah in seveda narediti
prioritetno listo."
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Danec zvest že pol
stoletja

Uspehi so plod
načrtnega dela

Daša najlepša Havajka

Plavalka Sara in veslači
so ponos Slovenije

Janez Filipič, lastnik Sport
penziona Manca, je zasebni
gostinec že trideset let. Ob
40-letnici Območno obrtne
zbornice Radovljica je prejel
srebrno plaketo.

Cirilu Globočniku, dolgoletnemu plavalnemu delavcu,
je z novim letom prenehal
mandat direktorja slovenskih plavalnih reprezentanc.
Vendar mu izzivov v tem
športu ne bo zmanjkalo.
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Marjana Ahačič

nje igralne in ravne površine, dokončali parkirišče s 23
parkirnimi mesti ter zaključni sloj fasade.
"Do sedaj smo bili s štirimi
skupinami otrok kar v bloku
v bližini novega objekta, v
dveh trisobnih in enem enosobnem stanovanju, zato je
razlika res ogromna. Zelo
smo bili utesnjeni, a smo se
kljub temu imeli lepo," je ob
odprtju povedala Silva Petrovič, vodja vrtca na Posavcu.
"Kljub temu smo nove pri-

Foto: Tina Dokl

Posavec - V torek je novi vrtec na Posavcu skorajda pokal po šivih. Na otvoritveno
slovesnost je namreč prišlo
izjemno število ljudi, kar
prav gotovo govori o tem,
kako težko so ga vsi, vzgojitelji, malčki in njihovi starši,
pričakovali. Občina Radovljica je zanj namenila 2,1
milijona evrov, predstavlja
pa eno večjih občinskih naložb v zadnjih letih. V petih

skupinah ga v teh dneh že
obiskuje 91 otrok; dva oddelka sta namenjena otrokom
prvega, trije pa otrokom
drugega starostnega obdobja. V pritlični stavbi je pet
igralnic s samostojnimi sanitarijami za vsak oddelek,
športna igralnica, garderobe, delilna kuhinja z možnostjo kasnejše preureditve
v samostojno kuhinjo, prostori za zaposlene in dve terasi za najmlajše. Spomladi
bodo uredili še ograje zuna-

Radovljičanka Daša Podržaj
je postala miss Hawaiian
Tropic 2009.
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Sara Isaković se je konec decembra okitila z naslovom
najboljše športnice Slovenije
in najboljše plavalke v državi, naslov najboljše slovenske ekipe pa so osvojili blejski veslači.
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Štefan Žargi
Begunje - Vse kaže, da so se
lastniki Skimarja - krovne
družbe Elana, končno le odločili, da v krizo Elanu, ki se
najbolj zaskrbljujoče kaže z
napovedanim odpuščanjem
delavcev, bolj odločneje posežejo in presežejo očitno
krizo vodenja, pa tudi nezadostnega nadzora. V pone-

koncem januarja podal odstop, za prokurista Jožeta
Kralja pa predlog nadzornemu svetu, da se ga zaradi
prekoračitve
pooblastil
krivdno razreši. Prva seja
nadzornega sveta je bila včeraj, na njej pa naj bi imenovali vsaj začasno novo vodstvo.
Sicer pa je po besedah v. d.
predsednika Štrlekarja po-

Ivan Štrlekar po skupščini Skimarja I Foto: Gorazd Kavčič

deljek se je namreč skupščina družbenikov Skimarja,
po odstopu predsednika in
enega od članov nadzornega
sveta, odločila razrešiti celotni nadzorni svet in imenovati novega, z novo temeljito
revizijo poslovanja za obdobje petih let, s posebnim poudarkom na pregledu poslov
z zunanjimi sodelavci, pa da
razčistijo nakopičene sume
zlorab in celo korupcije.
Drugo dejanje je seveda nujna zamenjava uprave, saj je
vršilec dolžnosti predsednika uprave Ivan Štrlekar s

ložaj v Elanu Ski, ob nekoliko boljših naročilih zadovoljiv, zato so delavci le na rednem zimskem (sezonskem)
dopustu, medtem ko je v
Elanu Marine položaj kritičen, zato je 160 delavcev
(dve tretjini) doma na čakanju. Čeprav je za torek napovedal objavo seznama 180
delavcev, ki naj bi jih v prihodnjih mesecih odpustili,
se to ni zgodilo, pač pa naj
bi o tem razpravljal tudi nov
nadzorni svet. Dopustil je
možnost, da se število odpuščenih nekoliko zmanjša.

V Elanu Marine je položaj kritičen, zato je 160
delavcev (dve tretjini) doma na čakanju.
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Radovljica, Lesce

MLD za mlade in mlajše
Tudi letos so člani Mlade liberalne demokracije Radovljica
v okviru projekta Mladi-mlajšim zbirali igrače za najmlajše. Nabrali so jih kar lepo število in tako kot vsako leto v
dogovoru s Centrom za socialno delo Radovljica zadnji
petek pred božičem zbrane igrače predali Kriznemu centru
za mlade Kresnička v Lescah. Igrače sta predala predsednik LDS Radovljica in podžupan Primož Jeglič ter predsednik MLD Radovljica Simon Habjan. Direktorica CSD Radovljica Miloša Kos Ovsenik je zagotovila, da bodo igrače
prišle v prave roke, torej mladim, ki jih potrebujejo. S pomočjo teh igrač bo prispevan marsikateri nasmeh na otroških obrazih. S. H.

V Kresnički predali igrače

Novoletna zahvala
Za božično-novoletne praznike sem prejel številne pozdrave in voščila za srečo, zdravje ter uspešno delo v
letu 2009. Pošiljali ste mi jih osebni in poslovni prijatelji, sodelavci in občani. Nekateri ste mi ob tej priložnosti izročili priložnostna novoletna darila.
Mnogim sem se zahvalil z novoletno voščilnico ali s
stiskom roke za vračilo dobrih želja. Še enkrat pa se
iskreno zahvaljujem vsem vam, tudi tistim, ki vas letos
še nisem srečal ali vam nisem uspel vrniti dobrih želja
za leto 2009, za praznične voščilnice in darila, za sodelovanje, za pomoč in iskreno podporo v preteklem letu.
Srečno in pogumno v letu 2009!
Janko S. Stušek
Župan
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Oteženo odpuščanje terja
razrešitev
V. d. predsednika uprave Skimarja v odstopu Ivan Štrlekar predlaga razrešitev prokurista Jožeta
Kralja, ker naj bi z objavo netočnih poslovnih informacij ogrozil odpuščanje delavcev.
Simon Šubic
Begunje - Ponedeljkova
skupščina družbenikov Skimarja je po pričakovanjih
prinesla imenovanje novega
nadzornega sveta, ki naj bi
že v kratkem imenoval novo
upravo. Vršilec dolžnosti
predsednika uprave Ivan
Štrlekar je namreč tik pred
iztekom lanskega leta odpovedal individualno pogodbo
o zaposlitvi s tridesetdnevnim odpovednim rokom. A
še preden bo Štrlekar zapustil Skimar, bo objavil poimenski seznam odpuščenih delavcev. Po napovedih
naj bi odpustili 180 delavcev, vendar se sindikat, ki ga
vodi Dušan Ferjan, že nekaj
časa bori, da bi njihovo število zmanjšali. Tudi o tem je
morda že na včerajšnji seji
razpravljal novi nadzorni
svet.
Štrlekar je sicer v odstopni
izjavi zapisal, da so se "v zadnjih tednih razmere v Skimarju zaostrile do te mere,
da je nastala popolna blokada vodenja poslovnega sistema", zato je za 5. januar tudi
sklical skupščino Skimarja,
"saj nadzorni svet na opozorila uprave ni reagiral". Štr-

Prva skrb predsednika Elanovega sindikata Dušana Ferjana je dolžina seznama
odpuščenih delavcev. I Foto: Gorazd Kavčič
lekarja je najbolj zmotilo
ravnanje prokurista Jožeta
Kralja, ki da je nepooblaščeno posredoval "netočne informacije javnosti glede poslovnih rezultatov sistema
Skimar", zato naj bi bil
"ogrožen eden od pomembnejših sanacijskih ukrepov
podjetja - zmanjšanje števila
zaposlenih iz poslovnih razlogov". To je po njegovem
tudi glavni (a ne edini) razlog za Kraljevo razrešitev, o

čemer bodo prav tako odločali novi nadzorniki Skimarja. "Objava podatka je bila
načrtovana in se je prokurist
zavedal posledic objave te informacije, saj je bil nanje
opozorjen," je Štrlekar med
drugim zapisal v predlogu za
razrešitev Kralja s funkcije
prokurista družbe Skimar in
hčerinskih podjetij. Pri tem
je ugotavljal, da bo skupina
Skimar v letu 2009 zašla v
likvidnostne težave, če od-

puščanja delavcev ne bodo
uspeli izvesti, kot je bilo
predvideno. Na Kralja lete
tudi očitki, da se je brez pooblastila dogovarjal s Seaway
Group za nove skupne projekte v višini 1,2 milijona evrov, ki so strogo namensko
usmerjeni za plače in odpravnine delavcev. O Kraljevi
razrešitvi bi sicer moral odločati že prejšnji nadzorni
svet, a je ta odločitev raje prepustil svojim naslednikom.

Končno v novem vrtcu
1. stran
Območje novega vrtca obsega približno 3.500 kvadratnih metrov, sama stavba,
načrtovana za 100 otrok, pa
830 kvadratnih metrov površine. Objekt je nizkoenergetski, toplotni ovoj zgradbe
ustreza standardom pasivne
gradnje, konstrukcija je
ustrezno toplotno izolirana,
zrakotesna, difuzijsko odprta in brez toplotnih mostov.
Za ogrevanje prostorov in
sanitarne vode uporabljajo
toplotno črpalko, ki izkorišča toploto zemlje, za pokrivanje toplotnih izgub v objektu pa talno gretje. Za doseganje čim manjših toplotnih izgub bo urejen sistem
kontroliranega prezračeva-

nja z vračanjem toplote odpadnega zraka, za preprečevanje poletnega pregrevanja
pa so zastekljene površine
ustrezno zaščitene z zunanjimi žaluzijami in nadstreški.
Občina je za zemljišča za
gradnjo vrtca namenila 300
tisoč evrov, za investicijsko
in projektno dokumentacijo
75 tisoč, vrednost gradbenih
del je 1,6 milijona evrov ter
opreme 150 tisoč. "Zelo zadovoljen sem. Za objekt, kakršen je vrtec na Posavcu, je
bilo potrebnih kar precej
sredstev. Uspeh in redkost
je, da je zgrajen v tako zelo
kratkem času," je po otvoritvi dejal župan Janko Sebastijan Stušek. "Direktor podjetja A-git in projektant sta

Marjana Ahačič (pomočnica odgovornega urednika), Alenka Bole Vrabec,
Simon Habjan, Ana Hartman, Matjaž Klemenc, Peter Kolman

Malčki se veselijo novih, prijetnih prostorov. / Foto: Tina Dokl
bila neprestano, tako rekoč
dnevno na terenu in spremljala gradnjo, prav tako di-

rektor občinske uprave. Če
se ne bi vsi tako zelo trudili,
ne bi šlo tako hitro."
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✽ 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

BSC d.o.o., C. Staneta Žagarja 37, Kranj

ČASOPISNI SVET:

Marjan Butorac (predsednik),
Elvisa Halačević, Darko Marolt, Srečko Sitar, Simon Zore
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Aktualno

Renesansa nared do poletja
O poteku gradnje in načrtih, ki jih ima investitor hotelskega kompleksa v Dvorski vasi, smo se
pogovarjali z Marjano Novak, svetovalko za turizem.
Marjana Ahačič
"Uresničevanje začrtanega
je tudi za investitorja velik
napor," poudarja Marjana
Novak, ki opozarja, da razmere v gospodarstvu niso
več takšne, kot so bile pred
štirimi leti, ko so začeli s
projektom izgradnje turistično zdraviliškega kompleksa v Dvorski vasi. "A iz
izkušenj v Kranjski Gori
lahko povem, da je projekt
večnamenske športne dvorane, ki sem ga tam vodila,
prav tako naletel na nasprotovanje javnosti, a si danes
Kranjske Gore brez večnamenske športne dvorane Vitranc sploh ne moremo več
predstavljati. Razumem, da
je v vsaki skupnosti težko
sprejeti spremembe, po drugi strani pa jih, če so dobro
načrtovane in kraju nekaj
prinesejo, ljudje vendarle
vzamejo za svoje in sčasoma
ugotovijo, da so bile nujne."
Kako trenutno tečejo dela na
gradbišču v Dvorski vasi?
"Na dvorcu potekajo dela po
začrtanem planu. Pričakujemo, da bodo v roku, se pravi
pozno spomladi, tudi zaključena. Trenutno se pripravljamo na začetek naslednje faze del na hotelu in
seveda na zunanji ureditvi
ter ureditvi dostopov do
kompleksa. Računamo, da
bomo s pripravljalnimi deli
zaključili v roku 14 dni in
nato začeli z izvedbenimi
deli. Z občino urejamo urbanistično pogodbo za ureditev razmerij pri izvedbi in-

vesticij v izgradnjo cestne in
komunalne infrastrukture.
Naš cilj je, da bi bilo odprtje
že v začetku poletja. Seveda
se v ozadju veliko ukvarjamo tudi s programsko
strukturo samega kompleksa, tako z vidika tehnološke
opreme kot z vidika marketinškega in tržnega pristopa
in seveda oblikovanja ponudbe za goste."
Kateri pa je tipičen gost, ki
ga pričakujete v kompleksu
Renesansa?
"Zanimivost in izziv tega
kompleksa je ravno dejstvo,
da ne moremo graditi na
enem samem prevladujočem tipičnem gostu. Lokacija kot turistična destinacija
ni formirana in zato na klasični turizem kot nosilni
program ne moremo računati. Po drugi strani je kapaciteta samega hotelskega
kompleksa prej majhna kot
velika, tako da si moramo izoblikovati lastno samozadostno programsko strukturo, ki bo privabljala širšo paleto ciljnih skupin. Zato intenzivno razmišljamo, kako
najbolj izkoristiti vsak milimeter kompleksa za izvajanje ekonomsko profitne dejavnosti. Zaenkrat to, kar
imamo definirano v programski strukturi, ostaja
enako, kot je bilo po prvotnem programu. Ob gostinstvu torej, ki je komplementaren s hotelsko dejavnostjo,
še spa center, fitness in diagnostični preventivni medicinski program. Za slednjega smo že izoblikovali speci-

Marjana Novak
fično ponudbo, ki bo namenjena predvsem zdravemu
gostu, ki želi preveriti, kako
je z njegovim zdravjem.
Zato bo oprema centra vrhunska, izvajalci pa priznana slovenska zdravniška
imena. Sklop, s katerim se
trenutno ukvarjamo še v fazi
idejne rešitve, pa je golf akademija. Za hotelom imamo
v sklopu celega kompleksa
veliko zelenih površin in poleg tega, da bomo uredili
dolga leta zanemarjeni botanični vrt pred samim dvorcem, bi želeli površine za
njim tudi ekonomsko izkoristiti. V dvorcu bi želeli
imeti še poročno sobo, čemur smo prilagodili interier
in razporeditev prostorov.
Seveda se zavedamo, da je
potrebno urediti dostopno
cesto ter parkirišča in kot

Ljubljana

Zorici Škorc ugledno strokovno priznanje
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve je ob koncu minulega leta podelilo več
priznanj za področje socialnega varstva in rejništva. Dobitnica priznanja za socialno
varstvo je tudi Zorica Škorc, ki
od leta 2005 vodi krizni center
za mlade Kresnička v Lescah.
Je tudi vodja interventne službe na Gorenjskem, članica aktiva delavcev kriznih centrov v
Sloveniji in članica aktiva za
obravnavo nasilja na Gorenjskem. Zorico Škorc, dolgoletno socialno delavko, ki se je
kalila na različnih področjih Zorica Škorc
socialnega dela, v stroki cenijo zaradi njenega prispevka
pri delovanju in nudenju strokovne pomoči otrokom in mladostnikom v primeru ogroženosti, nasilja in zlorab ter njenega sodelovanja pri vzpostavljanju in organiziranju služb,
ki te storitve zagotavljajo. Poleg tega pod vodstvom Zorice
Škorc nastajajo novi programi na tem področju, so zapisali
v obrazložitev ugledne nagrade. Med novostmi so tudi posvetovalnica Kresniček in več mednarodnih projektov. Predlagatelj za priznanje je bil izvršni odbor Društva socialnih
delavk in delavcev Slovenije, predlog pa je podprl tudi Center za socialno delo Radovljica. D. Z. Ž.

sem že omenila, z občino
intenzivno delamo na tem."

Bled, Radovljica

Še velja, da bo dostopna cesta speljana mimo trgovine
v Zapužah?
"Zaenkrat je to najbolj optimalna opcija in kot sem že
rekla, bomo izvedli tisto, za
kar se bo občina odločila."

V hotelu Astoria je bilo na predvečer Miklavža že tradicionalno prednovoletno srečanje članov Sožitja - društva za
pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin
Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Društvo šteje 137 oseb z
motnjami v duševnem razvoju, srečanja se jih je udeležilo
78, več kot 90 njihovih svojcev, prijateljev in drugih podpornih članov. Gerry Jekl, manager igrišča za golf Bled, je
izročil predstavniku društva ček v vrednosti 1.500,00 evrov.
Dobrodelne prispevke so zbrali na turnirju v golfu že jeseni
in jih na pobudo blejskega župana Janeza Fajfarja namenili
društvu Sožitje. Denar bo društvo namenilo programom, ki
jih izvajajo za osebe z motnjami v duševnem razvoju, prav
poseben del pa programom, ki so namenjeni družinam z
mlajšimi otroki, v obliki vodenega rekreacijskega plavanja in
obiska lutkovnih predstav. Na ta način bi radi spodbudili
mlade družine k druženju, izmenjavi izkušenj in navezovanju novih stikov. Prav tako kot otroci so bili navdušeni tudi
odrasli, ko sta Sandi Zevnik, predstavnik Petrola d.d. in
Anica Svetina, predsednica Območnega združenja RK,
izročila veliko škatlo igrač, ki so bila zbrana na skupni humanitarni akciji Petrola, d. d., in Rdečega križa Slovenije
"Podari igračo in nasmeh". V. K.

Zakaj je po vašem mnenju
načrtovani igralni salon v
javnosti vzbudil toliko nasprotovanj?
"Ocenjujem, da je za takšno
reakcijo več vzrokov. Eden
od njih so zagotovo dezinformacije, ki so se nekontrolirano širile iz različnih virov, še najmanj od investitorja samega. Seveda večino
od njih odločno zanikam."
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Prednovoletno srečanje društva Sožitje

Ob vstopu v novo leto 2009
Obrnilo se je leto in končani so
dolgi božično-novoletni prazniki. Na mizah in stenah smo
zamenjali koledarje; elektronika pa bo to delo opravila kar
sama. Z novo voljo, novim žarom in vztrajnostjo ter z novimi obljubami se bomo vsak po
svoje lotili reševanja (tudi starih) problemov in uresničevanja načrtov za leto 2009.
Občina Radovljica je sredi
preteklega decembra sprejela
dobrih petdeset milijonov evrov vreden dvoletni proračun,
s katerim bomo razreševali
nove in še nekatere stare obveznosti, izvajali investicijska
in razvojna vlaganja ter izpolnjevali transferne dolžnosti.
Največji proračunski poudarek je na cestni oziroma prometni in komunalni infrastrukturi ter na kulturi. V letu
2009 pa so proračunski poudarki še na izobraževanju, socialni varnosti in športu, zlasti športni infrastrukturi. Naj
omenim infrastrukturo bodočega Vurnikovega trga, Cesto

Janko S. Stušek, župan
svobode, povezovalno cesto,
Cesto za Verigo, cesto med
Dobravami, leško letališče,
projekt GORKI - kroparska
kanalizacija, vodovod in čistilna naprava, obnovo lekarne
in zdravstvene postaje v Kropi,
vodovod Podgora, komunalno
opremljanje poslovnih con,
gradnjo nove knjižnice, sprejem strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda,

zaključek obnove Graščine in
cerkvenega dela Linhartovega
trga, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo šolskega športnega in otroškega igrišča v Radovljici ter Lescah pa še kaj.
Veliko naporov, močne volje in
soglasja bo v letu 2009 in 2010
potrebnega, da bodo lahko načrti v pretežni meri uresničeni
v predvidenih rokih. Še posebej bo za razvoj občine potrebnih mnogo skupne volje, premišljenih idej, dobro načrtovanih potez ter polna mera poguma za premagovanje že doslej občutene in še hujše napovedane recesije v finančnem in
realnem gospodarstvu. Kar nekaj občinskih gospodarskih
družb, s sedežem v občini ali
izven nje, razvojno-projektnih
birojev ali samostojnih podjetnikov se je že ob koncu starega
leta spopadlo s poslovnimi težavami, odpovedjo naročil, težavami kreditiranja ali odpovedmi delavcem.
Ob napovedanem tako globalnem recesijskem vrtincu, v ka-

terem župan, občinska uprava
ali cela občina ne pomenijo
mnogo in mu ne predstavljajo
resnega odpora, je še posebej
pomembno, da stopimo skupaj, da se zavedamo solidarnosti, dobimo energijo za napore ter poiščemo poti za prebroditev krize.
Ne moremo se sicer upreti
(na)valu krize; lahko pa oblikujemo optimalno prilagojene
zakone, najdemo zatočišče,
niše, prehode, ki nam bodo
omogočili, da nas ta val ne bo
potopil. Omogočiti in podpreti
moramo vlaganja vsakemu realnemu investitorju, ki bo pripravljen vlagati svoja ali tuja
sredstva upoštevajoč danosti
in omejitve našega prostora in
pri tem ohranjati stara ali
omogočati nova delovna mesta.
Na realne, še bolj pa na potencialne vlagatelje že sedaj, še
bolj pa bodo v prihodnje vplivala negativna, neresnična in
mnogokrat zavajajoča stališča
ali pisanja nekaterih, politič-

no oziroma osebno nezadovoljnih občanov v javnih sredstvih obveščanja o "slabih potezah" in "napačnem razvoju" občine. S stalnim kritiziranjem, ponavljanjem laži ali
polresnic, neargumentiranim
nasprotovanjem lahko peščica
ljudi ustvari negativno javno
mnenje o neperspektivnih
možnostih ali zgrešenih naložbah razvoja v občini. S tem
se (zavestno) ustvari negativno splošno razpoloženje o neurejenih razmerah v občini, o
pričakovanju težav pri investiranju in odvračanje možnih
investitorjev od morebitnih
tveganj investiranja pri nas.
Čas bo delal v prid hitrejših in
poenostavljenih postopkov pridobivanja lokacij in možnosti
hitrejših realizacij investicij.
Lokalna skupnost pa bo lažje
prebrodila razvojne težave, če
ne bo ob novih pogojih delovanja ujeta v preveč stereotipno
razmišljanje, če bo izkoristila
vse možne tržne niše in kolikor bo možno okrepila vlaga-

nja v javno infrastrukturo. V
danih razmerah bo občina
spremljala gospodarske težave
in gibanja, spremljala socialne
probleme in po svojih močeh
okrepila podporo za socialno
prizadete občane ter povečala
učinkovitost dela svojih služb.
Sicer je še vedno za vsakim
dežjem posijalo sonce. Tudi
nobena juha se ne poje tako
vroča, kot se skuha. Težave
bodo. Tem procesom se ne
bomo mogli izogniti. Vendar
tudi optimizem velja! S pogumom pri odločitvah, odločno
voljo in pozitivno energijo
bomo napovedane težave obvladali in skupno premagali.
Občina Radovljica bo napredovala tudi v letu 2009 in
2010. V to verjamemo, ker verjamemo v svoje delo in sposobnosti, s tem tudi v uspeh.
Verjemite tudi vi, drage občanke in občani.
Srečno in pogumno v letu
2009!
Janko S. Stušek
Župan
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Občinske novice
Renesansa nared do poletja
3. stran
Če dobimo koncesijo, bo igralniška dejavnost zajemala
8 odstotkov vseh notranjih
površin v kompleksu. Seveda mislim, da je tudi konkurenca nekoliko dvignila ušesa; jasno, da si nihče ne želi
na dvorišču imeti še enega
casinoja. Vemo, da igralnice
delujejo po konceptu grozdenja, kar pomeni, da vsak
novi delno prevzema tudi
strukturo gostov iz prejšnje.
A naš igralni salon bi bil
vendarle namenjen popolnoma drugi ciljni skupini
gostov kot tisti na Bledu in v
Lescah in Kranjski Gori.
Smo namreč eden redkih
kompleksov, ki bi, ob predpostavki, da dobimo koncesijo, nudil v istem okviru
tudi namestitve."
Koncesije za opravljanje igralniške dejavnosti niste dobili. Boste znova zaprosili
zanjo?
"Na odločitev države, da
nam ne podeli koncesije,
smo v zakonskem roku vložili tožbo in zdaj čakamo na
razplet. Igralniška dejavnost
bi bila za nas zelo dobrodošla, ker tisti, ki se ne ukvarjajo s turizmom, težko razumejo, da neka neizdelana turistična destinacija, kakršna
je trenutno lokacija v Dvorski vasi, žal nudi mnogo premalo motivov za prihod. Iz
tega vidika je lahko zanašanje na klasični turizem pokop tega kompleksa."
Kdaj računate, se bo investicija povrnila?
"Po investicijskem programu, ki je bil tudi podlaga za
pridobitev evropskih sredstev, naj bi se investicija povrnila v nekaj manj kot desetih letih. Seveda pa je veliko
vplivnih dejavnikov, ki lah-

ko to podprejo ali ovržejo in
situacija, kakršna se kaže sedaj, nam pravzaprav res ne
daje zelo optimističnih napovedi. Ravno zato smo še
bolj prepričani, da moramo
okrepiti programsko strukturo kompleksa, najti več
motivov za prihod gostov
skozi vse leto in vsa obdobja
v posamezni sezoni. Iz svojih izkušenj v Kranjski Gori,
ki je uveljavljena turistična
destinacija z dvema svetovnima prireditvama pa poletnim in zimskim ter športnim turizmom, vam lahko
povem, da je to zelo težko.
Ko sem pregledala rezultate
kranjskogorskih hotelirjev v
letu 2008, sem ugotovila, da
so katastrofalni. To že kaže,
da bo drugim, manj prepoznavnim destinacijam, še
mnogo težje preživeti."
Gradbišče je jeseni obiskala
tudi gradbena inšpekcija ...
"Na vsako gradbišče slej ko
prej pride gradbena inšpekcija, pa tudi druge. Opozorili so nas na nekaj neskladnosti, ki smo jih odpravili."
Torej ne držijo navedbe o
tristo dodatnih kvadratnih
metrih kletnih površin?
"Odločba inšpektorice je
bila, naj odstranimo neskladnosti z gradbenim dovoljenjem in to smo storili."
Ste že izbirali zaposlene?
"V širši nabor še nismo šli ta trenutek se ukvarjamo s
terminskim planom izvedbe
gradbenih in inštalacijskih
del. Ta pogojujejo tehnični
pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja ter odprtje. Če bomo kompleks
odpirali v začetku junija, potem bi razpise za prosta delovna mesta objavljali konec
aprila oziroma v začetku
maja."

Premalo učinkovito
koriščenje evropskega denarja
Matija Žiberna, član občinskega sveta (Glas mladih Radovljica)
bojno ograjo, ki varuje bližnjo železniško progo, je območje bankine, po kateri so
prej hodili pešci, postalo
tako ozko, da morajo pešci
hoditi po vozišču. Potrebno
bo sanirati tudi oporni zid
na Ovsišah in obnoviti cesto skozi Ovsiše ter na nekaterih delih sanirati in utrditi brežine Lipnice. Rekonstruirati je treba v ujmi poškodovani Češnjiški most
ter obnoviti cesto Češnjiški
most-Rovte."

Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite?
"Pred kratkim sem dopolnil
26 let. Prihajam s Češnjice
pri Kropi. Po izobrazbi sem
diplomirani gradbeni inženir in sem zaposlen v Cestnem podjetju Kranj, d. d.,
kjer opravljam delo operativnega gradbenega inženirja."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"V občini bi pohvalil izgradnjo športno rekreacijskih
objektov, ki omogočajo dobro in zdravo izkoriščanje
prostega časa občanov in
razvoj športa. Vsekakor ni
dobro, da se premalo vlaga v
razvoj podeželja, ki s cestno
infrastrukturo in kanalizacijsko mrežo močno zaostaja za mestnim delom."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Izpostavil bi problem premalo učinkovitega koriščenja denarja iz evropskih kohezijskih skladov. Občina bi
se zato morala osredotočiti
na projekte, za katere bi večino denarja lahko pridobila
iz teh skladov. Čas za to se
počasi že izteka."

Kako preživljate prosti čas?
"Veliko prostega časa namenim rekreaciji, igram košarko, smučam in hodim v fitnes. Pogosto berem knjige,
si ogledam zanimiv film ali
obiščem gledališče. Še posebej rad pa v družbi prijateljev zaidem na kakšno zabavo."

Matija Žiberna I Foto: Tina Dokl
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Prihajam iz Krajevne
skupnosti Podnart, kjer se
že tretje leto trudimo za iz-

gradnjo pločnika skozi Podnart na odseku od objekta
AMD do železniške postaje. Ta odsek ceste je za pešce zelo nevaren. Ko so pred
dvema letoma postavili od-

Slišimo, da ste aktivni tudi v
Mladinskem društvu Podnart?
"Pred dvema letoma smo v
Podnartu ustanovili Mladinsko društvo Podnart, ki vsako leto organizira kar nekaj
zanimivih projektov, kot so
airsoft, zimska rekreacija,
koncert in lanparty. Za letos
imamo že precej novih idej,
tako da nas čaka veliko zanimivega dela."

Danec zvest že pol stoletja

Radovljica

Pestri prazniki v domu dr. Janka Benedika
Za praznike so krajanke in krajane KS Radovljica, ki domujejo v domu dr. Janka Benedika, obiskali predsednica Krajevne
organizacije RK Radovljica Beti Rems skupaj s prostovoljkami, predsednik KS Radovljica Zvone Prezelj, pridružil se jim
je tudi župan Janko S. Stušek. Vsi so si vzeli čas, da so skupaj s stanovalci posedeli, predvsem dolgo pri tistih, ki še radi
kramljajo, se spominjajo svojega nekdanjega kraja, domačih
in prijateljev. Ob zvokih citer in petju pevk so bili spomini še
bolj romantični, saj so svoje misli preusmerili v čas mladosti
in obudili lepe spomine. S skromnimi darili in toplimi željami, da se jim izpolnijo vsa lepa pričakovanja, so vsakemu posebej želeli ob stisku rok predstavniki KORK in KS Radovljica
pričarati nekaj upanja in lepih misli. Obiskali so tudi tiste po
sobah, ki so zaradi slabega zdravja prisiljeni ležati. V. K.

Predsednik KS Radovljica Zvone Prezelj z upokojenkami

Janez Filipič, lastnik Sport penziona Manca, je zasebni gostinec že trideset let. Ob 40-letnici
Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica je prejel srebrno plaketo.
Ana Hartman
Radovljica - Pri Filipičevih v
Radovljici ima turizem že
šestdesetletno tradicijo. "Z
oddajanjem sob se je začela
ukvarjati moja mama, nato
pa sva pred 30 leti dejavnost
prevzela midva z ženo in odprla penzion. Tedanjo hišo
smo obzidali in nadgradili,
tako da danes gostom nudimo 17 sob z 42 posteljami,"
pravi Janez Filipič, ki ob pomoči družine vodi Sport
penzion Manca. "Kar 90 odstotkov naših gostov je tujcev. Prihajajo z vsega sveta,
Amerike, Anglije, Izraela,
Avstralije, Danske, Japonske ... Nekateri so pri nas
dva tedna, spet drugi samo
prespijo, še zlasti Angleži in
Izraelci so zelo mobilni. V
povprečju gost biva pri nas
tri, štiri dni," je pojasnil sogovornik.
Največ dela imajo Filipičevi
v poletni sezoni oz. od velike
noči do oktobra. "Takrat

imajo gostje na voljo številne aktivnosti; pri nas imamo teniško igrišče, zunanji
bazen, manjši welness, veliko možnosti za aktivno preživljanje dopusta pa imajo
tudi v okolici: golf, jahanje,
padalstvo, letalstvo, kolesarjenje, treking ... Za vsakogar
se najde kaj." V zimski sezoni je gostov bistveno manj.
Razlog za to po mnenju Filipiča tiči v preveliki oddaljenosti od smučišč, saj bi se
gostje za radosti na snegu
morali usesti v avto in odpeljati. V zadnjem času so se
usmerili predvsem v nočitve
z zajtrkom, po čemer je tudi
največ povpraševanja, redkeje pa se gostje odločajo za
polpenzione.
Filipičevi se vedno znova
razveselijo gospoda z Danske, ki se v Radovljico vrača
že od leta 1951. "To je naš
najstarejši redni gost, k nam
zdaj prihaja že peta generacija njegove družine." Eno
najboljših obdobij za njihov

turizem je bilo pred 20 leti,
ko je bila v Radovljici IBM
računalniška šola, ki so jo
obiskovali mladi iz vse Jugoslavije, mnogi pa so takrat
streho nad glavo našli prav
pri Filipičevih. "Na začetku
smo sicer gostili največ Vojvodincev, veliko je bilo Srbov, tudi po tri generacije
ene družine so prišle, ker je
bila Slovenija zanje tako zanimiva. Škoda je, da zdaj
težko pridejo do vize, saj bi
tako imeli precej več turistov iz Srbije. Še vedno ima-

jo nostalgijo, a sčasoma
bodo pozabili na našo lepo
Slovenijo," meni Filipič.
Upa, da bo občina v prihodnje
še bolje skrbela za turistično
infrastrukturo, kot so športni
objekti, kolesarske poti ...
"Turistov, ki pridejo le spati
in jesti, je danes vse manj.
Večina želi dopust preživeti
aktivno," pravi sogovornik. V
prihodnje načrtujejo obnovo
sob in gradnjo dvigala, a bodo
zaradi krize in z njo povezanih negotovih časov zaenkrat
dela nekoliko odložili.

Janez Filipič s hčerko Polono in ženo Ireno
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Razpis, krajevne novice
Obiskali so nas koledniki
OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Trikraljevski koledniki prinašajo veselo božično oznanilo v vsako družino in
tudi letos je bilo tako.

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04/537 23 00, faks: 04/531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Občina Radovljica, na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št 22/98), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 107/2008) in Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Radovljica (DN UO, št. 108 /2009) z dnem veljavnosti
12. 1. 2009 objavlja

Ivanka Korošec
Lesce - Kakor nekaj zadnjih
let so se tudi letos pri nas
oglasili koledniki. Organiziranih je bilo več skupin, ki
so jih sestavljali veroukarji,
sicer pa učenci osnovne šole
Lesce od četrtega do devetega razreda. V imenu gospoda župnika so prinesli pozdrave in dobre želje za
novo leto in s tem simbolno
prikazali, da je vsa župnija
ena družina, ki se veseli
uspehov in skupaj premaguje stiske. Drugi namen
njihovega obiska je prošnja
za pomoč, za dar pri uresničevanju projektov naših misijonarjev.
Trikraljevska akcija je po
izvoru poganska šega, ki je
označevala obhode ob prehodu starega v novo leto.
Krščanstvo je koledovanju
dalo novo vsebino; pričeli
so oznanjati veselo novico
o rojstvu Jezusa Kristusa.
Poseben pomen so imeli
koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali
blagoslov za letino ter
zdravje in srečo ljudem in

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2009
5. ROK ZA ODDAJO VLOG
Rok za prijavo na razpis je 11. 2. 2009.
Vloge v zaprti ovojnici z navedbo:
- javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša,
- naziva in naslova vlagatelja ter
- oznake: "JAVNI RAZPIS ŠPORT 2009 NE ODPIRAJ"
oddajte (priporočeno po pošti ali osebno) na
naslov: Športna zveza Radovljica, Gorenjska
cesta 26, 4240 Radovljica. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
Nepravočasno prispele vloge bodo zavržene.

2. UPRAVIČENCI
Na razpis za sofinanciranje športnih programov
se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih
programov:
- športna društva in klubi, njihova združenja in
zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo
programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva, njihova združenja in zveze, ki
izvajajo letni program športa, imajo pod enakimi
pogoji prednost pred drugimi izvajalci letnega
programa športa.
Občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prejšnjega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo v občini registriran sedež in pretežno
delujejo na njenem območju,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja
načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo na Upravni enoti Radovljica najmanj eno
leto registrirano dejavnost,
- imajo zagotovljeno redno programsko vadbo
najmanj 35 tednov v letu,
- imajo urejeno evidenco članstva oziroma
evidenco o udeležencih programa (razen
zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),
- so oddali poročilo o realizaciji programa
športa za preteklo leto.
3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Vrednost javnega razpisa znaša 294.346 EUR.
4. SEZNAM POTREBNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame
na Športni zvezi Radovljica, Gorenjska
cesta 26, Radovljica ali na spletni strani
www.radovljica.si.
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno
na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več športnih programov, pripravi
skupno vlogo, v okviru katere vsak program
prijavi na posebnem obrazcu, dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za
vse prijavljene programe.
Dodatne informacije dobite na Športni zvezi
Radovljica na telefonski številki 53 05 730.
Kontaktna oseba je Jure Vreček.

Komisija bo vloge odprla v roku 8 dni od roka za
prijavo na razpis. Upravičenci bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni najpozneje v roku 30
dni po roku za oddajo vlog.
6. MERILA ZA IZBIRO
V roku prispele vloge bodo ovrednotene v
skladu s Pravilnikom za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Radovljica (DN UO,
št. 108/2009), Odlokom o proračunu Občine
Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO,
št. 107/2008) in Programom športa za
leti2009 in 2010. Navedeni akti so objavljeni
tudi na www.radovljica.si.

živini, zato so bili zmerom
in povsod dobrodošli in
vredni plačila. Običaj je bil
razširjen vse do druge svetovne vojne, nato so koledniki postali redkost. Koledniški običaji se spet obujajo
na pobudo Misijonskega
središča Slovenije. Akcija
poteka v obliki koledovanja
od božiča do praznika svetih treh krajev. Tradicija pa
dobiva tudi globlji pomen,

saj je oplemenitena z novim ciljem - solidarnostjo z
revnejšimi in potrebnimi
pomoči. Letošnja trikraljevska akcija je imela naslov
"Z veseljem darujem, da
osrečujem". Izkupiček je
namenjen za pomoč pri
gradnji vrtcev šol in možnosti šolanja otrok v Zambiji, Angoli, Malaviju, Madagaskarju, Senegalu in
Slonokoščeni obali.

7. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov, najemnin, tekočega vzdrževanja, manjših
investicij, nakupa opreme in profesionalnih
trenerjev morajo biti porabljena v letu 2009,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. SKLENITEV POGODB
Po dokončnosti sklepa o sofinanciranje programov, najemnin, tekočega vzdrževanja, manjših
investicij in nakupa opreme bo občina z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe za tekoče koledarsko leto, ki bodo vsebovale:
naziv izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, pričakovane dosežke, višino sredstev,
rok izplačila sredstev, rok in način predložitve
poročil in dokazil o porabi sredstev, določilo, da
mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev
sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, nadzor nad porabo sredstev, druge medsebojne pravice in dolžnosti.
Za sofinanciranje profesionalnih trenerjev bo
občina z izbranimi izvajalci sklenila posebne pogodbe za obdobje 2 let.
O izvedbi sofinanciranih športnih programov
sofinanciranje programov, najemnin, tekočega
vzdrževanja, manjših investicij, nakupa opreme
in profesionalnih trenerjev morajo izvajalci v
pogodbenem roku predložiti pristojnemu organu občine vsebinsko poročilo o izvedbi in
namenski porabi sredstev, pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka
izvajalci predložijo občinski upravi v roku, ki je
določen v pogodbi. V primeru, da izvajalec ne
poda poročila iz prvega odstavka tega člena
v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz
oddanega poročila izhaja, da se program ne
izvaja, kot je bil prijavljen na javni razpis in
opredeljen v pogodbi.
JANKO S. STUŠEK, l.r.
ŽUPAN
Datum: 9. 1. 2009
Številka: 431-1-2009

CNM LTD., d.o.o., Maistrov trg 6, Kranj

Sofinanciranje letnega programa športa zajema
sofinanciranje izvajanja programov, najemnin,
tekočega vzdrževanja, manjših investicij, nakupa opreme in profesionalnih trenerjev, skladno
s Pravilnikom občine Radovljica o sofinanciranju letnega programa športa (DN UO, št. 108 /
2009).

Vid Grašič, Aleš Mur, Jure Poljanec kot sveti trije kralji in
Tjaša Legat kot angelček, ki jih spremlja.

CENEJŠE VSTOPNICE
ZA OTROKE

ZARADI IZREDNEGA ZANIMANJA
DODATNA PREDSTAVA 23. JANUARJA OB 15.30

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

1. PREDMET IN NAMEN RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Radovljica
za leto 2009, in sicer se sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport in
- športna rekreacija.

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška
spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■ predpisovanje očal
■

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si
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Koncert pihalnega orkestra

Danes premiera na Brezjah

Pihalni orkester Lesce je v predprazničnem
času izvedel dva božično-novoletna koncerta.
Ivanka Korošec
Lesce - Pod vodstvom dirigenta Marka Možine so v leški osnovni šoli izvedli program, v katerem so gostili
tudi žonglersko skupino
Čupakabra, ki je s svojimi
triki navdušila občinstvo,
prijeten humoren vložek je
pripravil tudi Franc Ankerst
s svojo koledniško pesmijo
in z nagradno uganko. Župan Janko S. Stušek je svoj
nagovor izrekel kar pri vhodu, saj je bila dvorana tako
natrpana, da ni mogel na
oder. Podelili so nagelj dvema novima članoma - Evi
Kelih in Antonu Miklju.
Predsednik orkestra Luka
Fister je povedal, da je orkester imel letos kar 51 nastopov. Zahvalil se je vsem,
ki so koncert omogočili, poslušalcem pa je zaželel srečno novo leto. Nastopil je

Danes zvečer bo domača gledališka skupina Smeh teater na Brezjah uprizorila Mollierovega
Kaznovanega soproga.

tudi pevec Darko Peterman
in pevka Petra Antolin, ki
je obenem tudi članica orkestra.
Slab teden za tem so koncert
z enakim programom pripravili še v srednji gostinski
šoli v Radovljici. Ferdo Kikelj je podelil v imenu Javnega sklada Gallusove značke
in Adamičeve medalje, Jože
Meden pa v imenu Zveze
slovenskih godb priznanje
CISM za 50 let aktivnega igranja; dobila sta ga Franci
Valant in Stane Kemperle.
Meden je orkestru izrazil
priznanje ZSG nad uspešno
izvedenim projektom novega DVD-ja. Dirigent je godbenike presenetil s posebno
nagrado, podelil je dva pokala v obliki notnega stojala za redno obiskovanje vaj in
prizadevno delo v orkestru
sta ga prejela Janez Kosmač
in Martin Kolman.

Marjana Ahačič
Brezje - Komedijo so priredili za današnji čas in domači kraj, zato jo bodo odigrali tudi v domači govorici.
Tokrat se predstavljajo z nekaj večjo zasedbo kot ponavadi, saj v predstavi nastopajo preverjeni Lili Andrejaš,
Janko Ober ter Peter in Pavel Razboršek, ob njih pa še
izkušeni Tatjana Lokar in
Matej Pogačnik ter dva novinca: Neža Kunej ter Benjamin Faladore. Šepetalka
v predstavi je Valentina
Gartner, za luč in glasbo pa
skrbita Pavel Razboršek in
Benjamin Faladore.
"Z vajami smo pričeli že v začetku jeseni; srečevali smo se
kar trikrat tedensko. Ker smo
imeli ob tem še pet gostovanj
s komedijo, ki smo jo pripravili lani - Ankerstovo Marjeto
in ljubimci - je bilo dela kar
precej," je povedal režiser
Dušan Kocjančič. "Kljub
temu smo zdaj prišli do tja,
da bomo, če se izrazim po
pesniško, komedijo na ogled
postavil: v petek, 9. januarja,
ob 19.30 in v nedeljo, 11. januarja ob 17. uri v domu kra-

Smeh teater bo drevi spet poskrbel za smeh, tokrat z Mollierovim Kaznovanim soprogom.
janov na Brezjah. Po že ustaljeni praksi jo bomo predstavili tudi po okoliških odrih.
Prepričan sem, da uspešno,
saj smo z lanskoletno Marjeto in ljubimci dosegli kar neverjetnih 45 ponovitev. No,
zavedam se, da bo ta rekord
težko preseči ..."

Brezjansko ljubiteljsko gledališče neprekinjeno deluje
že od leta 1981. V tem času
so pripravili kar 22 premier.
Večino predstav je ob pomoči Matije Milčinskega režiral
Dušan Kocjančič, ki je vesel,
da se je na Brezjah obdržala
tradicija ljubiteljskega gleda-

lišča. "Radi nastopamo pred
domačo publiko, pa tudi na
gostovanjih. Tudi v prihodnje bomo še gostovali z Ankerstovo komedijo, prepričan pa sem, da bo po petkovi premieri največ zanimanja prav za Kaznovanega soproga."

Koncert pihalnega orkestra Lesce

Linhartovi dnevi 2008

Radovljica

Koncert glasbenikov delavnice Musike
Konec decembra je v Slaščičarni in kavarni Vidic na Linhartovem trgu potekal prednovoletni koncert glasbenikov
delavnice Musike. Nastopili so učenci in učenke iz razredov
učiteljev Sandija Vovka in Klemena Černeta. Svoje znanje
so pokazali tako najmlajši učenci, ki so se šele začeli učiti
petja, kot tudi starejši, ki pojejo in igrajo klavir že dalj
časa. Glede na prednovoletni čas, v katerem je potekal, je
bil koncert predvsem božično in novoletno obarvan. U. P.

Tokrat sta bila gosta Mestnega muzeja Radovljica doc. dr. Mateja Kos iz
Narodnega muzeja Slovenije in dr. Boris Kuhar, etnolog v pokoju.
Tita Porenta
V nedeljo, 14. decembra
2008, je Mestni muzej Radovljica obeležil Linhartove
dneve, podobno kot že dve
leti doslej tako, da je v svojo
sredo povabil dva priznana
strokovnjaka s področja kulturne dediščine. S tistimi, ki
so se nam kljub deževnemu
vremenu pridružili na nedeljskem srečanju, smo si
najprej ogledali novo vsebino Velike Linhartove vitrine.
Tako smo poimenovali muzejsko vitrino v stalni zbirki
o Antonu Tomažu Linhartu,
ki naj bi se vsako leto menjala z gradivom iz raznih slovenskih muzejskih in drugih kulturnih inštitucij, po

vsebini vezanim na 18. stoletje. Letos smo v vitrini v
sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije razstavili izbrane predmete iz porcelana, ki so sploh prvič razstavljeni, Gorenjski muzej nam je
posodil značilno kositrno
skledo iz 18. stoletja, Knjižnica A. T. Linharta pa nam
je posodila faksimile Kuharskih bukvic, ki jih je leta
1799 izdal Valentin Vodnik.
O kuhinji tedanjega časa je
Pokrajinski muzej Ptuj pred
dvajsetimi leti pripravil obsežno razstavo na to temo.
Nanjo spominja muzejski
katalog, tudi razstavljen v
naši vitrini. Dr. Boris Kuhar
je ob tem povedal nekaj besed o kakavu in vroči čokola-

di, tema priljubljenima pijačama višjih slojev, doc. dr.
Mateja Kos pa nam je predstavila prelep servis iz Dunajske porcelanske manufakture s konca 18. stoletja.
Program smo nadaljevali v
dvorani Glasbene šole z dvema odličnima in koristnima
predavanjema. Dr. Mateja
Kos, muzejska strokovnjakinja za keramiko, steklo in
predmete uporabne umetnosti v Narodnem muzeju, je ob
zanimivem slikovnem gradivu povedala nekaj besed o vrstah porcelana, o njegovi
zgodovinski poti, nastanku
evropskega porcelana in prvih manufakturah ter predstavila značilne uporabne in
okrasne izdelke iz porcelana

iz zbirke naše najstarejše
muzejske inštitucije. Kaj več
o identificiranju, pravilnem
hranjenju in čiščenju porcelana v zasebnih zbirkah pa
bodo obiskovalci lahko izvedeli na Dnevu odprtih vrat
Narodnega muzeja 8. februarja 2009 v Ljubljani.
Drugi predavatelj, dr. Boris
Kuhar, avtor številnih knjig
in kuharic o slovenski kuhinji, je v nadaljevanju pripovedoval o kuhinji, prehranjevanju in prehranjevalnih
navadah slovenskih meščanov na podeželju v Linhartovem času. Povedal je, da je
bila tovrstna kuhinja zelo
pestra, da so si meščani vzeli precej časa takrat, ko se je
družina zbrala ob domači
mizi, katere jedi so zaznamovale njihov vsakdanjik in
katere praznične dneve, v
čem so posnemali plemiške
na eni in kmečke rojake na
drugi strani. Ob tem se je
nehote porodila zamisel o
razširjeni ponudbi prave
meščanske hrane tudi na
Linhartovem trgu.

Kratke novice
Radovljica
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Božični koncerti v župnijski cerkvi

Nova vsebina Velike Linhartove vitrine / Foto: Tita Porenta

Kljub temu, da smo že krepko v novem letu, božični čas še
traja, zato sta Kulturno društvo Sotočje in Župnija Radovljica ta konec tedna v cerkvi sv. Petra pripravlila tri božične
koncerte: v petek, 9. januarja, bo ob 18.30 z božičnimi
pesmimi nastopil Mešani pevski zbor Antona Tomaža Linharta, v soboto, 10. januarja, ob 19. uri APZ France Prešeren
iz Kranja s Slovenskimi božičnimi pesmimi, v nedeljo, 11.
januarja, pa med sveto mašo ob 10. uri Tamburaški orkester
Šmartno pri Litiji, prav tako z božičnim programom. M. A.

- za društva, ki se ukvarjajo z individualnimi športi:
1. SKUPINA: če ima društvo najmanj 3 kategorizirane športnike v svetovnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja
v višini največ 100 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji

Če društvo izpolnjuje pogoje, lahko prejme sredstva za sofinanciranje profesionalnega trenerja na podlagi vloge. Višina sofinanciranja je omejena z višino razpoložljivih sredstev proračuna občine, vendar na letnem nivoju največ v višini povprečne letne bruto plače v RS v preteklem letu.
Višina najvišjega možnega sofinanciranje je odvisna od doseganja naslednjih kriterijev:

Splošni pogoji za pridobitev pravice do sofinanciranja profesionalnega trenerja:
A. če je društvo izvajalec letnega programa športa
B. če je panoga uspešna in razširjena v občini
C. če ima športna panoga daljšo tradicijo (najmanj 10 let) v občini
D. če društvo aktivno deluje na področju občine Radovljica vsaj 3 leta
E. če je društvo najuspešnejše in najbolj razširjeno v panogi na področju
občine Radovljica
F. če ima društvo vsaj 150 registriranih članov s plačano članarino
G. če ima društvo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje
programa
H. če društvo izvaja programe vsaj 5-krat tedensko in najmanj 45 tednov
na leto,
I. če ima kandidat za profesionalnega trenerja ustrezno strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost, skladno z Zakonom o športu
J. če vlogi društvo priloži program dela, ki ga pripravi trener, iz katerega
so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje dveh let
K. če športniki društva nastopajo na državnem nivoju mladinskih ali članskih državnih tekmovanj panožnih zvez
L. če so športniki, ki nastopajo na tekmovanjih panožnih zvez, vzgojeni v
društvu, za kolektivne športe pa pretežno v domačem društvu
L. če ima društvo po kriterijih OKS najmanj 5 kategoriziranih športnikov v
svetovnem, mednarodnem, perspektivnem ali državnem razredu, razen
za kolektivne športe

Športna društva lahko zaprosijo za sofinanciranje profesionalnega trenerja,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:

3.8. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV

Vrednotijo se strokovna dela, tehnično administrativna in računovodska
dela, ki se za potrebe upravljanja športnih programov v občini izvajajo pri zunanjem izvajalcu za strokovna dela na področju športa.

V proračunu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje delovanja izvajalca
strokovnih del s področja športa. Z zunanjim izvajalcem za strokovna dela
na področju športa se sklene posebna pogodba za dela, ki so potrebna za
izvajanje letnega programa športa. Občina sofinancira:
- stroške plač zaposlenih v strokovni službi in
- materialne stroške delovanja strokovne službe.

3.7. STROKOVNA DELA S PODROČJA ŠPORTA

Župan lahko na predlog pristojnega oddelka občinske uprave ali izvajalca
strokovnih del s področja športa podeli posebno nagrado športnikom ali
trenerjem za športne dosežke, ki v teh merilih niso opredeljeni, vendar v okviru proračunskih sredstev in največ v višini ene povprečne mesečne bruto
plače v RS na športnika.

Obrazložene predloge za izplačilo denarnih nagrad pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa.

Trener, ki je najbolj zaslužen za dosežek športnika, je upravičen do nagrade v višini 50 % nagrade, ki jo prejme športnik.

V ekipah, v katerih nastopata dva športnika (par, dvojica) ter v ekipah, ki štejejo največ štiri športnike (npr. namizni tenis ekipno, četverec v veslanju,
ipd.), se zmanjša nagrada posameznika za 25 %.

V kolektivnih športnih panogah, in v panogah, v katerih so individualna in kolektivna prvenstva hkrati, se nagrada za kolektivno uvrstitev zmanjša za 50
%. Nagrado lahko dobi samo tisti športnik, ki je neposredno v odločilnem
tekmovanju aktivno pripomogel k uspehu ekipe.

Skupna končna uvrstitev v tekmovanjih za svetovni pokal se ovrednoti kot
dosežek na svetovnih prvenstvih. Tekmovanje v svetovnem pokalu mora biti
razpisano in organizirano s strani ustrezne svetovne športne asociacije.

št. 108, 9. januarja 2009

Vrednost točke se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na posameznih proračunskih postavkah. Obseg razporejenih
sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v
proračunu za tekoče leto in letnega programa športa.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Številka: 0071-21/2008
Datum: 17. 12. 2008

4. KONČNE DOLOČBE

7. člen

Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Radovljica za leto 2008 (DNUO, št. 86/2007).

6. člen

Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS - združenje
za gradbeništvo in IGM Ljubljana.

5. člen

območje: centralno območje Radovljica, določeno v Odloku o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (UVG, št.
27/83 in spremembe) - 8,5 %
II. območje: območje Radovljice izven I. območja in naselje Lesce - 6 %
III. območje: vsi ostali kraji v občini, ki niso zajeti v posamezna območja 4%
IV. območje: naselja bolj oddaljenih krajev - Češnjica pri Podnartu, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte, Mišače, Zg. Lipnica, Vošče, Ravnica, Brda, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka, Praproše - 2 %.

I.

Cena stavbnega zemljišča se določi v % od cene za povprečno gradbeno
ceno stanovanjske površine za m2 v posameznih območjih, ki so:

4. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100 - 200
prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 63,66
EUR na m2 in kolektivne rabe 56,38 EUR na m2 koristne stanovanjske površine na dan 31. 12. 2008.

3. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in
brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2008 je 870,67 EUR.

2. člen

Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine
v stanovanjski gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2009.

1. člen

ODLOK
O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ IN O
POVPREČNIH STROŠKIH UREJANJA ZEMLJIŠČ V
OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2009

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in spremembe) in 16. 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 povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih
stroških urejanja zemljišč v Občini Radovljica za leto 2009
2. PRAVILNIK o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Radovljica

VSEBINA

www.radovljica.si

Z letnim programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena potrebna sredstva za
izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino
sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.

3. člen
Župan Občine Radovljica vsako leto oziroma vsake dve leti, v primeru priprave dvoletnega proračuna, pripravi predlog letnega programa športa za
naslednje leto za obravnavo in sprejem na občinskem svetu ob sprejemu
proračuna za naslednje leto oziroma za naslednji dve leti v primeru priprave
dvoletnega proračuna.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

Vrednost sofinanciranja programov je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi točk oziroma števila odobrenih ur, skladno z Merili za vrednotenje in izbor programov
športa (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.

Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale, se določijo v letnem programu
športa.

Občina Radovljica lahko sofinancira zunanjega izvajalca - strokovno službo
za področje športa.

Občina Radovljica financira občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.

Občina Radovljica sofinancira vzdrževanje in upravljanje športnih objektov,
ki so v lasti občine.

2. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se v občini Radovljica sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
in razvojne in strokovne naloge v športu:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu,
- znanstveno-raziskovalna dejavnost,
- založniška dejavnost,
- informacijski sistem na področju športa v občini,
- večje športne prireditve,
- občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Radovljica (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna ter spremljanje izvajanja in nadzor
porabe sredstev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Radovljica

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in spremembe)
in skladno s 7. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in
19/2000) je Občinski svet Občine Radovljica na 19. seji dne 17. 12. 2008
sprejel

2.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 108, 9. januarja 2009

deželne novice

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradnih
objavah, velja pa od 1. 1. 2009.

Seznam in predlog višine sofinanciranja upravljanja športnih objektov pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja
športa.

V proračunu občine se zagotovijo sredstva za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, katerih lastnica je občina in zadostijo naslednjim kriterijem:
- če so širšega občinskega pomena,
- če se v njih izvaja letni program športa,
- če se v teh objektih izvaja programe športa vsaj 5-krat tedensko in najmanj 45 tednov na leto,
- če so namenjeni rekreaciji občanov,
- če imajo upravljavci športnega objekta z občino sklenjeno pogodbo o
upravljanju,
- če prihodki od oddajanja objekta ne zadostujejo za pokrivanje stroškov.

3.9. UPRAVLJANE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Pogodbo o sofinanciranju profesionalnega trenerja skleneta Občina Radovljica in društvo za obdobje dveh let.

Društva, ki se jim sofinancira profesionalni trener, nimajo pravice do vrednotenja strokovnega kadra za delo v športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in kakovostnem športu.

Višino sofinanciranja profesionalnega trenerja predlaga pristojni oddelek
občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa na podlagi
vloge društva, teh meril in razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

Sofinanciranje profesionalnega trenerja je možno samo v primeru redne zaposlitve ali pogodbene povezave trenerja, ki ima status samostojnega športnega delavca. Pogodba se sklene med trenerjem in društvom. Vse pravice,
ki izhajajo iz delovnega razmerja (plača, regres, prehrana, prevoz, odpravnine, jubilejne nagrade, ipd.), trenerju zagotavlja delodajalec (društvo) in ne
Občina Radovljica.

V primeru, da je v posameznem društvu število kategoriziranih športnikov, ki
so v zadnjem olimpijskem obdobju dosegli vrhunske rezultate ter so bili kategorizirani po kriterijih OKS v svetovni, mednarodni, perspektivni ali državni razred in ki nastopajo v najvišjem nivoju članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, več kot 10, lahko društvo pridobi sofinanciranje dodatnega
profesionalnega trenerja, če jih je več kot 15 pa še enega dodatnega trenerja. Največje možno število profesionalnih trenerjev, ki jih lahko sofinancira občina posameznemu društvu, je 3.

Če ne gre za olimpijski šport, se društvu sofinanciranje profesionalnega trenerja zmanjša za 25 % glede na doseženo skupino, skladno s kriteriji iz
prejšnjega odstavka.

za društva, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športi:
1. SKUPINA: če ekipa društva nastopa na najvišjem državnem nivoju
članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 100 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
2. SKUPINA: če ekipa društva nastopa v II. ligi na državnem nivoju članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira
profesionalnega trenerja v višini največ 85 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
3. SKUPINA: če ekipe društva nastopajo v III. ligi na državnem nivoju
članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 75 % letne povprečne bruto
plače v Sloveniji
4. SKUPINA: če ekipa društva nastopa na državnem nivoju mladinskih
državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 50 % letne povprečne bruto plače v
Sloveniji

2. SKUPINA: če ima društvo najmanj 5 kategoriziranih športnikov v
mednarodnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega
trenerja v višini največ 85 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
3. SKUPINA: če ima društvo najmanj 5 kategoriziranih športnikov v perspektivnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 75 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
4. SKUPINA: če ima društvo najmanj 5 kategoriziranih športnikov v državnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja
v višini največ 50 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Za športe, ki niso olimpijski in niso na rednem programu olimpijskih iger, se
indeks zmanjša za 30 %.
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občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK
09.01.2009
stran 07

stran 08
09.01.2009
občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

št. 108, 9. januarja 2009

IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

III. JAVNI RAZPIS

UO, stran 2

4. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa iz
občinskega proračuna.

Naloge komisije so zlasti:
- odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog,
- vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
- določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
- sestava zapisnikov o odpiranju vlog in o izbiri izvajalcev oz. vrednotenju
programov,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma
meril za vrednotenje športnih programov,
priprava zapisnikov o delu komisije.

št. 108, 9. januarja 2009

TOČKE

30%

30%

TOČKE

30%/
študenta/letno

Olimpijske igre
Paraolimpijske igre
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
Mladinsko svetovno prvenstvo
EYOD- OI mladih
Mladinsko evropsko prvenstvo
Svetovno veteransko prvenstvo
Svetovno prvenstvo invalidov
Univerziada
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80
80
60
45
45
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20
20
20

80
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osvojeno mesto
1.
2.
3.

100
90
90
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50
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30
30
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udeležba, ne glede
na doseženo mesto
40
30
-

Najvišja možna nagrada ne sme presegati 1,5-kratnik povprečne mesečne
bruto plače v RS. Vrednost nagrade se določi v okviru razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in na podlagi števila točk, skladno s spodnjo
tabelo:

Pravico do nagrade izgubi športnik ali trener, ki je kršil etične in moralne
norme, škodoval ugledu države, občine ali športne organizacije, za katero
je nastopil, ali je dokazano uporabljal nedovoljena poživila in bil naknadno
diskvalificiran. V primeru, da športnik izgubi pravico do nagrade, nagrado
pa je športnik ali trener že prejel, jo je dolžan vrniti v roku 30 dni od pisnega poziva za vračilo s strani Občine Radovljica.

Za vrhunske športne dosežke se upoštevajo visoke uvrstitve (prvo, drugo in
tretje mesto) na:
- olimpijskih igrah,
- paraolimpijskih igrah,
- svetovnih članskih prvenstvih,
- svetovnih mladinskih prvenstvih,
- svetovnih veteranskih prvenstvih,
- evropskih članskih prvenstvih,
- evropskih mladinskih prvenstvih,
- olimpijskih dnevih mladih,
- univerziadi.
Športniki lahko prejmejo denarno nagrado za udeležbo na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, ne glede na to, katero mesto so dosegli na tekmovanju.

Priznanja in nagrade lahko prejmejo športniki ter njihovi trenerji, ki delujejo
v društvih, ki so izvajalci letnega programa športa.

Občina Radovljica v proračunu zagotavlja sredstva za občinska priznanja
športnikom in športnim delavcem za vrhunske športne dosežke v obliki denarnih nagrad.

3.6. OBČINSKA PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM

Občina sofinancira materialne stroške v višini največ 50 %.

Prednost imajo mednarodne in tradicionalne prireditve.

Prireditve morajo potekati morajo na območju občine Radovljica, sodelovati mora najmanj 100 tekmovalcev, športno rekreativne morajo biti primerne
za vse starostne kategorije.

Občina sofinancira mednarodne, državne in regijske večje športne prireditve, ki:
- imajo promocijski učinek za šport na območju občine Radovljica,
- so odmevne na širšem regijskem in državnem območju in
- na njih nastopajo tudi športniki in športnice iz občine Radovljica.

3.5. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE

Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kakovostno delo.

Občina sofinancira izdelavo informacijskih baz in sofinanciranje nakupa tehnologije za potrebe lokalne skupnosti do višine največ 50 % stroškov.

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa,
športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki
so določeni z zakonom.

3.4. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA

Občina sofinancira materialne stroške v zvezi z izdajo literature, publikacije
ali drugega založniškega gradiva do višine 25 % vseh materialnih stroškov.

Občina sofinancira izbrane in posebej dogovorjene oblike publikacij. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Občina Radovljica sofinancira največ 75 % vrednosti posamezne investicije.

Predlog razdelitve sredstev za tekoče vzdrževanje pripravi pristojni oddelek
občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa na osnovi vlog
društev, letnega programa športa in razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

3. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR RAZVOJNIH IN STROKOVNIH
NALOG V ŠPORTU

3.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Občina Radovljica v proračunu zagotavlja sredstva za usposabljanje, izpopolnjevanje in izobraževanje amaterskih kadrov na področju športa in študentov Fakultete za šport.

3.1.1. Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanje
amaterskih strokovnih kadrov

Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov
(trenerjev, inštruktorjev in vodnikov) so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovemu potrjevanju in potekajo v skladu s pravilniki OKS ZŠZ, Fakultete za šport ali panožnih strokovnih zvez.

Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja
in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki so del letnega programa športa. Amaterskim strokovnim
kadrom se za usposabljanje in izpopolnjevanje sofinancira kotizacije in šolnine, vendar v okviru razpoložljivih sredstev proračuna občine in največ do
višine 30 %, na osnovi vloge, ki vsebuje:
- podpisano pogodbo o izvedbi izobraževanja in
- dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oz. preizkusu
znanja (če je preizkus predviden).

kotizacija

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
kotizacija

Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) ni
predmet sofinanciranja.
PROGRAM.
VSEBINE
a) osnovno
izobraževanje

ORG. OBLIKA,
PROGRAM
- za naziv vaditelj,
inštruktor 40-60 ur
- za naziv trener 100-120 ur
- sodniki 20-40 ur

licenčni seminarji za vaditelje
in trenerje do 20 ur

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur
programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

b) dopolnilno
izobraževanje

Sklep mora obvezno vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za
predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne vloge in pravni pouk z možnostjo pritožbe.

PROGRAM.
VSEBINE
a) študenti

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
- stroški prevoza in bivanja
izven kraja šolanja

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij in propagandnega gradiva v povezavi
s športno dejavnostjo v občini Radovljica.

3.3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

Občina sofinancira materialne stroške, povezane z raziskavo, do višine 25
% vseh materialnih stroškov.

Namen te dejavnosti je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja
športa v občini ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.

3.2. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

ORG. OBLIKA,
PROGRAM
320 ur letno
na skupino

Študentom Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica, se sofinancira stroške izvajanja rednih šolskih programov, ki nastanejo zunaj kraja bivanja (tabori, ture, potapljanje, smučanje)
v višini 1/3 stroškov prevoza in bivanja oziroma v okviru razpoložljivih sredstev proračuna občine. Študenti morajo za koriščenje teh sredstev vložiti
vlogo in podpisati ustrezno pogodbo z Občino Radovljica ali zunanjim izvajalcem za strokovna dela s področja športa.

3.1.2. Sofinanciranje stroškov izvajanja rednih šolskih programov študentov

V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi. Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz oddanega poročila izhaja, da se program ne izvaja, kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.

Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi.

O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci programov v
pogodbenem roku predložiti pristojnemu organu občine:
• vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
• dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega
razpisa.

-

16. člen
Po dokončnosti sklepa občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
- naziv izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko
transakcijskega računa,
- vsebino in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovane dosežke,
- višino sredstev,
- rok izplačila sredstev,
- rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
nadzor nad porabo sredstev,
druge medsebojne pravice in dolžnosti.

V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

Sklepe o sofinanciranju športnih programov izda direktor občinske uprave
na podlagi predloga.

Komisija pripravi predlog o sofinanciranju športnih programov.

15. člen
Komisija pripravi na podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa
strokovni predlog za razdelitev razpoložljivih proračunskih sredstev.

14. člen
Na podlagi prispelih vlog in zapisnika o odpiranju vlog, komisija izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, napiše kratek povzetek vloge in
opiše vsebino športnega programa ter pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti vlagatelja do občine.

Če vlagatelj tega ne stori v postavljenem roku se vlogo zavrže.

13. člen
S sklepom se zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena
oseba. Če je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v roku 5 dni
dopolni.

12. člen
Po izteku razpisnega roka komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
- kdo je vložil vlogo,
- ali je vloga pravočasna,
- ali je vloga popolna.

-

11. člen
Župan imenuje 5-člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih
programov (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije ne smejo biti
predsedniki ali poslovodni organi vlagateljev, ki kandidirajo za sredstva na
razpisu.

Javni razpis se objavi praviloma v mesecu novembru za naslednje koledarsko leto oziroma v roku 30 dni po sprejemu proračuna za naslednje leto.
3.1. Pogoji za prijavo na razpis
5. člen
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, njihova združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva, njihova združenja in zveze, ki izvajajo letni program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov
športa.
6. člen
Občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prejšnjega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo v občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo na Upravni enoti Radovljica najmanj eno leto registrirano dejavnost,
- imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 35 tednov v letu,
- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),
so oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.
3.2. Vsebina javnega razpisa
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. navedbo naročnika,
2. programe, ki so predmet javnega razpisa,
3. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vlagatelji,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. navedbo pogojev za porabo sredstev,
6. rok za prijavo na razpis,
7. naslovnika in način vložitve vloge na razpis,
8. kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in
dvignejo razpisno dokumentacijo,
9. datum odpiranja vlog,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
3.3. Prijava na razpis
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
9. člen
Vloga na javni razpis mora vsebovati:
1. podatke o vlagatelju,
2. navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira,
3. opis načrtovanih programov,
4. druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti vlagatelj prijavi več športnih programov, pripravi skupno vlogo, v okviru katere vsak program prijavi na posebnem obrazcu, dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko
izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne vloge na javnem razpisu.
10. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Vlagatelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vlogo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj vložiti v zaprti kuverti, na
kateri je navedeno:
- javni razpis, na katerega se vloga nanaša,
- naziv in naslov vlagatelja,
- opozorilo ”JAVNI RAZPIS ŠPORT - NE ODPIRAJ”.
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- osnovna vadbena skupina

- osnovna vadbena skupina

- osnovna vadbena skupina

- osnovna vadbena skupina

b) DR - državni razred

c) PR - perspektivni razred

d) MR - mednarodni razred

e) SR - svetovni razred

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
250 točk/posameznik

180 točk/posameznik

130 točk/posameznik

100 točk/posameznik

TOČKE
80 točk/posameznik

ORG. OBLIKA, PROGRAM
80 ur letno
20 udeležencev na skupino
80 ur letno
20 udeležencev na skupino
80 ur letno
10 udeležencev na skupino
pohodi (izleti, ture)
20 udeležencev na skupino
10 pohodov letno
tekmovanje ali prireditve
v organizaciji društva, do 5 letno,
min št. udeležencev
30 posameznikov oz. 10 ekip

- materialni stroški

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt
- strokovni kader,
- objekt
- strokovni kader,
- objekt
- strokovni kader (5 ur pohod)

300 točk/tekmovanje

TOČKE
20 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
20 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
30 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
50 točk/pohod/skupino

ORG. OBLIKA, PROGRAM
80 ur letno
10 udeležencev na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt

TOČKE
30 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina

Sredstva se lahko koristijo za:

-

posodobitve, manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov,
posodobitve, manjše adaptacije in rekonstrukcije športnih naprav,
ostala dela, ki so potrebna na objektih in športnih napravah,
opremo objektov, ki je potrebna za izvajanje letnega programa športa.

Občina Radovljica sofinancira tekoče vzdrževanje športnih objektov in manjše investicije na objektih, ki jih društva uporabljajo za izvajanje letnega programa športa.

2.9. TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Predlog razdelitve sredstev za nakup opreme pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa na osnovi vlog društev,
letnega programa športa in razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

Občina Radovljica sofinancira največ 80 % vrednosti nakupa posamezne opreme.

Občina sofinancira društvom nakup opreme, ki je potrebna za izvajanje letnega programa športa.

2.8. NAKUP OPREME

Pri športu invalidov se v primeru vrhunskega športa vrednoti enako kot za druge kategorizirane športnike.

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

ŠPORTNI PROGRAM
a) invalidi

Občina sofinancira naslednje programe športa invalidov:

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov,
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

2.7. ŠPORT INVALIDOV

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

e) rekreacijska tekmovanja

d) planinci in taborniki

c) upokojenci

b) člani

ŠPORTNI PROGRAM
a) študenti

Občina sofinancira naslednje programe športne rekreacije:

Vrednotijo se programi procesa vadbe odraslih, ki se ne vključujejo v urejene sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez. Občina sofinancira programe
športne rekreacije odraslih v različnih športnih panogah in starostnih kategorijah: študenti, člani (nad 19 let) in upokojenci.

2.6. ŠPORTNA REKREACIJA

Športniki z veljavno kategorizacijo po normativih OKS, ki imajo status športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda, lahko prejemajo športni dodatek v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine.

ORG. OBLIKA, PROGRAM
- osnovna vadbena skupina

KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKA
a) MLR - mladinski razred

Občina sofinancira naslednje programe vrhunskega športa:

Vrednotijo se dodatni programi športnikov z veljavno kategorizacijo po normativih OKS. Vrhunski šport vključuje pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo
status športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda v individualnih in v kolektivnih športnih panogah.

2.5. VRHUNSKI ŠPORT
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ŽUPAN

1.2.1. Razvrstitev športnih panog glede na razširjenost:
- število registriranih članov, ki so plačali članarino,
- število tekmovanj v posamezni kategoriji,
- število organiziranih ligaških tekmovanj, državnih, evropskih in svetovnih
prvenstev,
- število drugih večjih tekmovanj in prireditev,
- število društev v občini, vključenih v nacionalno panožno športno zvezo,
- razširjenost dejavnosti v občini izven sedeža društva.

1.2. Razvrstitev panog glede na uspešnost in razširjenost:

1.1. Razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino:
- individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik
tekmuje in osvoji naslov državnega prvaka,
- kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko tekmuje
in osvoji naslov državnega prvaka samo ekipa,
- miselne športne igre.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Radovljica vsebuje, skladno z 9. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in spremembe) merila za:
- razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
- razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost,
- programe, ki so v javnem interesu, in njihov obseg,
- višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

MERILA
za vrednotenje in izbor programov športa v okviru letnega
programa športa
(Priloga k Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Radovljica)

Številka: 0071-20/2008
Datum: 17. 12. 2008

22. člen
Ta pravilnik se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati naslednji dan po objavi.

21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje
športnih programov v Občini Radovljica (DN UO, št. 21/2002).

VII. KONČNE DOLOČBE

20. člen
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun
skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih programov na področju športa.

Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena
nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega
pravilnika v naslednjem letu.

19. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
- če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem
v pogodbi.

18. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajalcev
programov izvaja pristojni oddelek občinske uprave.

VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Če izvajalec ne podpiše pogodbe ali je ne vrne občini v roku iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil vlogo na
razpis.
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ORG. OBLIKA, PROGRAM
Izvajanje programov v okviru
vzgojno varstvenih organizacij
10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- materialni stroški

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur
programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

d) Tečaj smučanja

c) Tečaj drsanja

b) Naučimo se plavati

ŠPORTNI PROGRAM
a) Zlati sonček

Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje predšolskih otrok:

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije. Za izvedbo programov (koordinacija med različnimi izvajalci, naročilo prevozov,
pregled nad strokovnimi kadri, statistična obdelava za pristojno ministrstvo
RS) lahko skrbi izvajalec strokovnih del s področja športa.

2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih
otrok, mladine so sofinancirani programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let),
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) in
- interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let),
- športna vzgoja otrok in mladine v društvih in klubih.

2.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH, ŠOLOOBVEZNIH
OTROK IN MLADINE

2. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA

Višina sofinanciranja je odvisna od letnega programa športa in razpoložljivih
sredstev v proračunu, zato so v merilih programi ovrednoteni točkovno.

Elementi za opredelitev višine sofinanciranja programov letnega programa
športa so:
- obseg programa,
- velikost vadbene skupine,
- vrednost ure strokovnega kadra,
- vrednost ure najema športnega objekta,
- materialni stroški za izpeljavo programov,
- drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v
RS.

Obseg programov je določen v 2. točki teh meril.

1.3. Programi, ki so v javnem interesu:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov.

1.2.2. Razvrstitev športnih panog glede na uspešnost:
Skupina 1:
- športniki so se udeležili zadnjih olimpijskih iger,
- športniki so dosegli naslov članskega svetovnega prvaka ali zmagovalca svetovnega pokala,
- športniki so dosegli naslov članskega evropskega prvaka ali zmagovalca evropskega pokala.
Skupina 2:
- športniki so dosegli naslov mladinskega svetovnega prvaka ali zmagovalca svetovnega pokala,
- športniki so dosegli naslov mladinskega evropskega prvaka ali zmagovalca evropskega pokala.
Skupina 3:
- športniki so dosegli naslov članskega državnega prvaka ali državnega
pokala,
- športniki so dosegli naslov mladinskega državnega prvaka.
Skupina 4:
- športniki so bili kategorizirani po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Skupina 5:
- športniki niso dosegli zgoraj navedenih rezultatov.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

17. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
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2.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)
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V prilagojene programe športne vzgoje se glede na interes in zmožnosti lahko vključujejo otroci in mladi s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v občini Radovljica.

Občina sofinancira strokovni kader in najem objektov za izvajanje programov športa otrok in mladine s posebnimi potrebami v obsegu do 80 ur letno za skupino najmanj 7 udeležencev.

ŠPORTNI PROGRAM
Otroci in mladina s posebnimi potrebami

ŠTEVILO TOČK
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije. Za izvedbo programov (koordinacija med različnimi izvajalci, naročilo prevozov, pregled
nad strokovnimi kadri, statistična obdelava za pristojno ministrstvo RS) lahko skrbi izvajalec strokovnih del s področja športa. Interesna vadba je organizirana
v okviru šolskih športnih društev.

ORG. OBLIKA, PROGRAM
skupina na nivoju razreda

-

d) IV. stopnja mlajši mladinci in
mladinke (15-17 let)

c) III. stopnja - starejši dečki in
deklice (11 - 15 let)

b) II. stopnja - mlajši dečki in
deklice (6 - 11 let)

ŠPORTNI PROGRAM
a) I. stopnja - cicibani in cicibanke
(do 6 let)

400 ur letno na skupino

360 ur letno na skupino

320 ur letno na skupino

280 ur letno na skupino

ORG. OBLIKA, PROGRAM
240 ur letno na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

Občina sofinancira naslednje programe športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

e) V. stopnja - starejši mladinci in
mladinke (17-19 let)

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

TOČKE
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
500 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
600 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
700 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
800 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
900 točk/skupina

Vrednotijo se programi mladine v procesu športne vadbe in urejenih sistemih športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih zvez, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, pod naslednjimi pogoji:
- če izpolnjujejo prostorske, kadrovske idr. pogoje za strokovno izvedbo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s pristojnim
ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez,
če imajo ustrezno kadrovsko zasedbo in ustrezno infrastrukturo ter
če izvajajo programe vadbe in tekmovanj v vseh starostnih kategorijah.

2.3. ŠPORT OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami:

ŠPORTNI PROGRAM
a) Zlati sonček
Skupina na nivoju razreda

ORG. OBLIKA, PROGRAM
80 ur/letno,
7 udeležencev na skupino

Vrednotijo se programi, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa v osnovni šoli.

b) Krpan

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- materialni stroški
(priročniki, tekmovalna knjižica, medalje, diplome)
- materialni stroški
(priročniki, tekmovalna knjižica, medalje, diplome)
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader
- strokovni kader

Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje šoloobveznih otrok:

c) Naučimo se plavati

f) Interesna vadba

e) Tečaj plavanja

d) Tečaj drsanja

20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
80-urna vadba
10 udeležencev na skupino
ekipa ali posamezniki

g) Šolska športna
tekmovanja

- sodniški stroški,
- materialni stroški (priznanja, pokal, medalje)
- objekt, če ni šolski
- prevoz
- prehrana (nad 6 ur)
- spremstvo (efektivne ure)
- prijavnine in štartnine

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
Občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za šport, ter mednarodna šolska tekmovanja. V primeru individualnih športnih panog se mora tekmovanja udeležiti vsaj osem tekmovalcev,
v primeru kolektivnih športnih panog pa vsaj tri ekipe.
2.1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije.
Vrednotijo se programi, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa v srednjih šolah.
Za sofinanciranje interesne športne vzgoje mladine se smiselno uporabljajo določbe iz točke 2.1.2. teh meril.
2.1.4. Športna vzgoja otrok in mladine v društvih in klubih

50 točk/pohod/skupina
c) ekipe I. državnih lig

b) ekipe II. državnih lig

ŠPORTNI PROGRAM
a) ekipe III. državnih lig

400 ur letno na skupino

480 ur letno na skupino

400 ur letno na skupino

ORG. OBLIKA, PROGRAM
320 ur letno na skupino

Občina sofinancira naslednje programe kakovostnega športa:

Občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega odstavka:
- če nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka,
- če imajo redno vadbo vsaj 3x tedensko,
- če je v individualnih panogah vsaj 8 vadečih v skupini in nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
- če je v ekipnih športih vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno.

2.4. KAKOVOSTNI ŠPORT

TOČKE
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo društva in drugi izvajalci. Programi, ki se izvajajo in financirajo v okviru vzgojno izobraževalnih institucij, se ne sofinancirajo v okviru sredstev iz točke 2.1.4.

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

Vrednotijo se programi procesa vadbe in tekmovanj v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. V kakovostni šport sodijo priprave in športna
tekmovanja ekip in posameznikov v mladinski in članski konkurenci, ki niso vključeni v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

ORG. OBLIKA, PROGRAM
Osnove športne vzgoje
40 ur letno,
20 udeležencev na skupino
Interesna športna vzgoja
80 ur letno,
20 udeležencev na skupino
Interesna športna vzgoja
80 ur letno,
20 udeležencev na skupino

10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina

30 točk/pohod/skupina

- prevoz,
- strokovni kader (3ure pohod)
- prevoz,
- strokovni kader (5ur pohod)
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

d) člani - posamezniki

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški,
- zdravniški pregledi
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški,
- zdravniški pregledi
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški,
- zdravniški pregledi

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

TOČKE
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
900 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
1.100 točk/skupina
100 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
1.500 točk/skupina
100 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
600 točk/skupina
100 točk/skupina

Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje otrok in mladine v društvih in klubih:
ŠPORTNI PROGRAM
a) I. stopnja - cicibani in
cicibanke (do 6 let)
b) II. stopnja - dečki in deklice
(6 - 15 let)
c) III. Stopnja - mladinci in
mladinke (15-19 let)
d) Planinstvo in taborništvo
Ciciban planinec
Planinska vzgoja
Planinska in taborniška šola

5 x letno pohodi (ture ali izleti),
10 udeležencev na skupino
10 x letno pohodi (ture ali izleti),
10 udeležencev na skupino
40 ur letno,
20 udeležencev na skupino

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
2.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo društva in drugi izvajalci. Programi, ki se izvajajo in financirajo v okviru vzgojno izobraževalnih institucij, se ne sofinancirajo v okviru sredstev iz točke 2.2.
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Mnenja
Mnenja
V rubriki Mnenja bomo
objavljali pisma, ki ne bodo
daljša od 2.500 znakov (s
presledki).
Uredništvo

pozicije moči, ampak bi sprejemali sklepe na osnovi skupnega dogovora v obojestransko zadovoljstvo. Žal je zaradi vsega naštetega težko pričakovati, da vam še naprej
zaupamo. K sreči danes obstajajo tudi druge alternative,
tudi te nam stanovanjski zakon dopušča.

Ne morem zanikati, da se je v
Radovljici marsikaj naredilo
za boljše počutje občanov.
Linhartov trg je oživel, športni
park je čudovit, zdaj bo tudi
g. Vurnik dobil svoj trg. Ampak ne pozabite, da smo si
vse, kar imamo, sposodili od
svojih pravnukov in od nas
vseh je odvisno, kaj jim bomo
zapustili. Lep pozdrav,

Zvone Prezelj

Odprto pismo
Alpdomu
Odgovori uprave Alpdoma so
preveč lahkotni in do neke
mere zavajajoči, tako da zaradi objektivnosti do bralcev
terjajo odgovor.
Očitno je, da ne Uprava in ne
upravnik nista prebrala zapisnikov zborov stanovalcev v
l. 2007, saj bi se tako seznanila s stališči in pričakovanji
lastnikov. Tako bi nas na podlagi sklepov z dne 28. maja
2007 pravočasno obvestila o
nameravanih posegih.
Sprašujemo se in terjamo odgovor, s kakšno pravico ste si
dovolili izvedbo opravljenih
del, ne da bi si pred tem pridobili soglasje lastnikov. Sklicevanje na spremembo stanovanjskega zakona je golo sprenevedanje. 58. člen je jasen:
"S pogodbo o opravljanju
upravniških storitev se lahko
določi, da mora upravnik določene pogodbe s tretjo osebo
skleniti z zbiranjem ponudb
določenega števila dobaviteljev
ali izvajalcev. V tem primeru
izbiro najugodnejše ponudbe
opravita skupaj upravnik in
nadzorni odbor ali predstavnik etažnih lastnikov, ki ga
za to imenuje zbor lastnikov."
Verjetno stanovalci Cankarjevega naselja ne vedo, da je to
že tretja vgradnja kalorimetrov, prav zato bi bila širša
razprava o merilnikih toplote
še kako potrebna. Upravičeno
se sprašujemo, ali smo znova
priča zgrešeni investiciji.
Ker je bilo že v letu 2007 kar
nekaj kritik glede kvalitete
urejanja zelenic, smo pričakovali od upravnika, da bo novega izvajalca za l. 2008 izbral še skrbnejše. Prav bi bilo,
da nam razložite, po kateri
pravni podlagi stroške vzdrževanja, ki so v zemljiški knjigi evidentirana kot lastnina
Občine, plačujemo etažni
lastniki!
Leto 2008 je mimo in vidim,
da ste v zadnjem času res hiteli, da ste zadostili zakonskim določbam. Se vam ne
zdi, da je ob koncu leta malo
hecno sprejemati načrte vzdrževalnih del za leto 2008?
Spoštovana Uprava, veliko
bolj veseli bi bili, če bi te sestanke namesto konec leta
2008 sklicali v pomladnem
času, obvezno pa pred začetkom vseh del. Tako bi se lahko
(in morali) dogovoriti o vseh
nalogah tekočega leta. Na tak
način pa ste nas postavili pred
izvršena dejstva, brez vsake
možnosti, da podamo svoje
predloge.
Vaši odgovori nam povedo
samo eno, še vedno nočete
sprejeti dejstva, da Vi niste tisti edini, ki sprejemate odločitve. Uporabniki vaših storitev si želimo, da bi končno
postali enakovreden partner,
kjer upravnik ne bi nastopal s

Jolanda Grce

Izlet ob Dnevu
kakijev v Strunjanu
Pred nedavnim sem bila na
Alpetourovem izletu ob Dnevu kakijev v Strunjanu. Izlet
smo podaljšali na drugo stran
meje - v Motovun. Sedim pri
kavici in poslušam razgovor
pri sosednji mizi o načrtih,
kako bi nekateri pozidali
vznožje s teniškimi igrišči in
hotelskimi zmogljivostmi. Obliva me mrzel pot in v meni se
poraja vprašanje, kaj kanimo
zapustiti potomcem. Naš izlet
se zvečer končuje in spet smo v
naši ljubljeni Sloveniji. A črv,
ki se je pojavil v Motovunu,
grize naprej. Kaj pa mi, ozaveščeni Slovenci? Pred časom
smo prav tako kot Hrvati hoteli zgraditi teniška igrišča na
najbolj rodovitni zemlji ob Sečoveljskem zalivu.
Zdaj pa občinske zadeve:
Naša sosednja občina Žirovnica bi pod čudovito vasjo Rodine zgradila stanovanjsko
naselje. S tem bi seveda po
moji kmečki logiki za vse večne čase uničila pogled na Rodine. Pa smo doma v naši radovljiški občini. Še in še se
prerekamo o podaljšanju letališke steze v Lescah. Vsi, ki
imamo bivališča v tej okolici,
temu nasprotujemo. Seveda,
neki lobi iz ozadja naravnost
ponižuje civilno iniciativo, ki
nasprotuje degradaciji tega
prostora. (Mimogrede: moj
pokojni oče mi je velikokrat
pripovedoval, kako mu je njegov oče (moj ded) hvalil Radovljico, ko je po prvi svetovni
vojni delal tukaj okoli. Primorci so zaradi preživetja delali vsepovsod.)
Da nadaljujem začeto. Naravi, ki ji spremeniš podobo, ne
moreš nikoli več povrniti, kar
si ji vzel. A spomnim se časov,
ko si iz Dubrovnika v Lesce
priletel z letalom. Res, to ni
bil boeing. Pa ni bila letališka
steza ne preozka in ne prekratka. (Iz ozadja slišim besede moje mladine: Ja babi, to
je zgodovina.)
Zdaj pa je tu Dermski grad,
ki je bil v zgodovini namenjen
zdraviliškemu turizmu. Zdaj
pa bi v to mirno vasico pripeljali igralnico, ki bi popolnoma uničila vaško idilo. (Kar
preštejte vse te zadeve od Radovljice do Bleda, pa boste prišli do kar lepe številke.) Pa se
prav tako zatika v dolini Drage in še in še bi se kaj našlo.
Lahko pa se kdo spomni in
isto, kot bi naredili z Rodinami, naredijo pod vasjo Ljubno, ki je po mojem mnenju
ena najlepših vasi na Gorenjskem. Seveda, vsa ta dogajanja v moji okolici iščejo odgovor. Kdo od vodilnih še sploh
zagovarja želje ljudi, ki so jih
izvolili.

"Civilne iniciative
branijo tisto, kar je
dolžna zagovarjati
oblast!"
K mnenju predsednice Društva za varstvo okolja Radovljica, gospe Nives Čorak, objavljenem pod gornjim naslovom v Deželnih novicah, 21.
novembra 2008, kot odgovor
"na moje pisanje" želim dodati le dvoje pojasnil.
Prvo, gospa Nives Čorak, v
mojem članku vas nisem niti
nameraval niti želel užaliti in
sem še vedno mnenja, da vas v
članku tudi nisem užalil, kar
mi je potrdilo nekaj vprašanih
sogovornikov. Morda sem nekatera dejstva le preveč poudaril ali izpostavil. Opravičujem
se vam, če menite, da sem vas
z zapisanim užalil. Glede nenatančno navedenih sorodstvenih povezav pa nisem želel
nič tvegati, ker mi niso bile
znane vse podrobnosti.
Drugo pojasnilo pa navezujem na vaše vprašanje "komu
naprtiti krivdo za 'kupe peska' ob novi avtocesti?". Meni
samo v delu ene šestindvajsetine, kolikor sem v mandatu
pred menoj maja 1998 na
predlog takratnega občinskega
vodstva (župan je bil gospod
Černe, predsednik občinskega
sveta pa gospod Prezelj) glasoval za poglobljeno varianto
avtoceste. Vse ostalo kasneje je
bila kompromisna izpeljava
sklepov pristojnega občinskega
organa. Toliko v vednost in za
boljšo poučenost v naprej.
Janko S. Stušek, župan

Saj ni res ... pa je!
Ob sprejetju dvoletnega proračuna naj povem, da smo svetniki SDS, N.Si in E-kolo glasovali poimensko proti, dva
sta pred glasovanjem zapustila dvorano, županovi svetniki
pa so seveda morali glasovati
ZA. 6 svetnikov SDS ni toliko
vrednih, da bi jih župan povabil k pripravi proračuna?
In potem župan pričakuje, da
bomo zanj ubogljivo dvigali
zelene kartone?
V proračunu za leti 2009 in
2010 kljub obljubljenemu
uravnoteženju še vedno zija
minus v višini 2 milijona evrov, ki naj bi ga pokrili z najetjem kredita. Skrčile so se resda mnoge postavke, predvsem
pri družbenih dejavnostih, a
ne pri vseh!
Radodarno je poskrbljeno za
šport, tako za programe kot za
investicije. Da ne bo pomote tudi sam sem športnik! Prese-

neča pa me, da je bilo v osnutku namenjeno za profesionalnega trenerja nogometa v Radovljici 8325 evrov, kluba pa
sploh ni? Denar za šport naj
bi bil razdeljen na osnovi novega pravilnika, ki pa je bil dokončno sprejet šele po sprejetju
proračuna - naj bi bilo ravno
obratno, mar ne? V osnutku
tudi piše, da doslej financiranje vzdrževanja športnih objektov ni bilo sistematično rešeno. Oprostite, g. župan, ste
za to ugotovitev potrebovali 10
let? Ob mojem opozarjanju o
tolmačenju športnih objektov
kot objektov komunalne infrastrukture - potrjeni zapisniki
Komisije za razvoj obstajajo in spraševanju, kako potem ti
objekti lahko dobijo sredstva s
področja športa, mi je župan
na 19. seji odvrnil, da smo to
že slišali ... Dovolj žalostno,
da niste ukrepali. Zdaj pa naj
si bralci sami ustvarijo mnenje o tem, če je morda kaj soli
v mojem spraševanju o možnosti vpliva g. Rebca na dodeljevanje sredstev plavalnemu
klubu. Za plavanje so letno na
voljo štiri proračunske postavke - vzdrževanje športnih objektov 45.000 evrov, plače trenerjev 37.000 evrov, mednarodni miting 8.000 evrov sofinanciranje učenja plavanja
11.000 evrov. Ste sešteli? Ob
tem je možno dodatno črpanje
sredstev še iz postavk tekočega
vzdrževanja in interesne
športne vzgoje otrok, kjer pa so
mi podatki nedostopni, kajti
dir. OU mi po novem ne dovoli več neposrednega stika z referenti, ampak bi se najprej
moral zglasiti pri njem. Cenzura z veliko začetnico? Padalci kot najuspešnejši športniki v občini dobijo iz občinske
pogače drobiž. Tudi ostali
športniki so v primerjavi s plavalci pravi reveži. Res le naključje? Pravilnik je seveda
lahko nekaterim pisan na
kožo, a vendar, če si sredstva
po tem pravilniku zaslužijo,
naj jih dobijo. Vendar kaj bo v
primeru proračunskega primanjkljaja? Bo tudi takrat
proračun izdatno financiral
športne objekte in drvel v še
globlje rdeče številke? Vzdrževanje objektov, ki jih nameravamo zgraditi, bo prav tako
zahtevalo visoke zneske. G.
Globočnik pa v Delu že napoveduje pomično streho na bazenu čez šest let ...
Za konec - s strani koalicijskega svetnika g. Peternela je bil
na 18. seji OS podan predlog,
da bi DN izhajale le enkrat na
mesec. Saj ni res ... pa je! Vse
te vrstice še ne pomenijo trditev. Saj veste - tožba ...
Marjan Vidic, svetnik SDS

V Sloveniji
bi se rada ustalila
V Deželnih novicah, ki so izšle
5. decembra 2008, je bil na 15.
strani objavljen članek z naslovom V Sloveniji bi se rada
ustalila. Ugovarjam nekaterim
navedbam v tem članku. Kot
prvo ni bilo res, da sem ji izklapljala toplo vodo in gretje,
ker tega nisem mogla, saj se je
vsa regulacija nahajala v nje-

nem stanovanju. Kot drugo napake s strokovnjakom nisva
mogla odpraviti, ker so zamenjali ključavnico na vratih stanovanja, kar pa po določilih
najemne pogodbe ne bi smeli
storiti. Kot tretje menim, da bi
novinarka pred objavo tega
članka morala preveriti resnico
tudi pri najemodajalki. Ob tem
naj še povem, da sem 18. decembra 2008 prejela anonimno pismo s kopijo oz. prilogo
omenjenega članka od nekoga
ali neke osebe, ki je lahko tudi
sovaščan-ka, kateri-a me zelo
dobro pozna, saj je vedel-a moj
prejšnji in tudi sedanji priimek.
Anica Werle

Civilne iniciative demokracija
ali politikantstvo
Iz Združenja za poslovno
uporabo
letališča
Lesce
(ZPULL) se oglašamo, ker
smo bili omenjeni v prispevku
g. Janeza Urbanca v polemiki
z g. županom o CI v radovljiški občini. Spoštovani gospod
najprej domneva, da je ustanovitev združenja spodbudil
župan sam, potem pa kar
ugotavlja, da je edini župan s
svojo CI. Naj kar na začetku
povemo, da ni bilo niti namiga niti spodbude niti ene besede s strani kogarkoli, ki ima
zveze z občino za ustanovitev
našega združenja.
Župan nas je spoznal, ko smo
se pri njem oglasili, da ga
vprašamo, od kod nekaterim
moč, da na podlagi izmišljotin
in lažnih podatkov lahko ovirajo tako pomemben infrastrukturni objekt, kot je steza
na letališču Lesce. Na srečanju
res ni pokazal nasprotovanja,
verjetno zato ne, ker do takrat
še ni bilo organizirane skupine, ki bi se uprla agresivnosti
Društva gibanja proti hrupu
na letališču Lesce (DPHL).
Ali so vse CI politikantske ali
ne, ne vemo. Prav gotovo pa je
mnogo politikantstva v CI
DPHL. Dokaz je pismo predsednika DPHL, naj člani podprejo samo eno stranko, ki jo je
slučajno predstavljal prav g.
Urbanc. Kot g. Urbanc omenja v pismu v Deželnih novicah, je on tisti, ki tudi usmerja eno CI, drugo pa je vodil
precej časa. Z eno CI celo manipulira na svojih spletnih
straneh, čeprav sama ne želi
biti na spletu "E-kolo" itd.
Kaže, da se vsaj z nekaj CI
zelo dobro razume in jih uporablja za svojo promocijo, kar
je narobe. Še bolj narobe pa je,
če CI ovira razvoj in s tem
ustvarjanje novih delovnih
mest, brez kakršnekoli alternativnih rešitev.
A g. Urbanc je politik. Kandidiral je na parlamentarnih volitvah za znano stranko. Verjetno pa je nekaj narobe s politikom, ki civilno družbo brezskrbno izkorišča za svoje cilje.
Sicer pa, kaj naj si mislimo o
politiku, ki svoje ugibanje o
stvari, o kateri nima pojma,
prevede v trditev, katera s "prevodom" postane laž (da smo
podpisani županova CI). Žal
pa enako počne tudi predsednik DPHL, ki je doma v Bohinju, podpiše pa se lahkotno kot

občan Radovljice iz Vrbenj.
Laž je tudi to, da smo po vsej
Sloveniji zbirali podpise (g.
Urbanc). Vse podpise je zbral
AK ALC. Naše združenje pa se
ukvarja s poslovnimi stvarmi,
ki ustvarjajo nova delovna mesta in ne z zbiranjem podpisov.
Za "Združenje poslovnih
uporabnikov letališča
Lesce" (PULL),
Andrej Zupan, Vrbnje

Zakaj nisva
podprla občinskega
proračuna?
Sprejemanje proračuna je najpomembnejši dogodek v mandatu občinskega sveta. Proračun predstavlja "pogled naprej", iskanje novih možnosti
za napredek občine, za nova
delovna mesta, za večjo kakovost življenja občanov; predstavlja pa tudi načrt, kako
ravnati v primeru kriznih situacij. Žal tega nisva videla v
občinskem proračunu, zato ga
nisva podprla.
1. Bistvene postavke v proračunu se oblikujejo že v osnutku,
samo sprejemanje proračuna
pa je razen kozmetičnih popravkov, ob politični moči županove koalicije in ubogljivosti
njegovih svetnikov le igra. K
oblikovanju osnutka pa nisva
bila povabljena. Če pa bi bila
povabljena, bi ob krizi, ki se
nam približuje, predlagala
predvsem večjo socialno naravnanost proračuna, investicije predvsem v dejavnosti, ki
bi prinašale nova delovna mesta, javna dela na raznih področjih za občane, ki bi izgubili delovno mesto, oblikovanje
fonda za brezposelne, iskanje
komparativnih prednosti občine predvsem na področju turizma ter namesto nerazumnega zadolževanja občine
preložitev nekaterih megalomanskih načrtov na kasnejše,
boljše čase.
2. Tudi pri predlaganju kozmetičnih popravkov nisva bila
uspešna. Predlagala sva, da z
ozirom na veliko število zgodovinsko in umetniško pomembnih sakralnih objektov v
občini v proračunu vsaj simbolično ostane postavka "obnova sakralnih spomenikov",
vendar brez uspeha. Videti je,
da se je tudi na občinskem nivoju začela revizija odnosov s
cerkvijo.
3. Tudi pri predlogu, da občina nameni nekaj sredstev za
obnovo fasade zvonika farne
cerkve, ki ni samo kulturni
spomenik, ampak tudi "zaščitni znak" in simbol našega
mesta, nisva bila uspešna. Župan se je "zmazal" z obljubo,
da bo občina obnovila trg pred
cerkvijo, ki pa je občinska last.
Žal vladajoča koalicija v Radovljici še vedno ne razume,
da je vsaj v kriznih časih, ki
nas čakajo, tudi v občini potrebno poiskati čim širšo podporo za svoje odločitve in da
tudi opozicijski svetniki želimo prispevati k uspehu občine
in pomagati v primeru krize.
Simon Resman,
Avgust Mencinger,
občinska svetnika N.Si
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Blejci skozi šivankino uho
Odbojkarji ACH Volley so uspešno "popeljali svojo barko"
skozi december. V tem mesecu so odigrali devet srečanj in
na prav vseh zmagali. Petkrat so igrali v Srednjeevropski ligi
(Zagreb, Mladost, Salonit, Chemes Humenne in Dob). Dvakrat so igrali v ligi prvakov z Beauvaisom in dve srečanji na
finalu slovenskega pokala (Triglav, Salonit). Na finalnem
turnirju, ki je potekal v Novi Gorici, so v polfinalu v gorenjskem derbiju s 3:1 odpravili kranjski Triglav. Finale je bil ponovitev lanske zgodbe, ko so se prav tako pomerili s Salonitom, le da je bil tokrat razplet malce drugačen. Po prvem
nizu je bilo videti, da bodo potrebovali le tri nize, a so v nadaljevanju Kanalci v nizih povedli z 2:1 in v četrtem s 13:11.
Blejcem je uspel zasuk in odločilni niz so dobili s 16:14.
Roko na srce, z veliko mero sreče. Salonit se je pokazal kot
čvrst nasprotnik, ki je vedel, kaj hoče, in če bi se končalo z
njihovo zmago, ne bi bilo prav nič nezasluženo. Pred Novo
Gorico so imeli naši prvaki zelo pomembno gostovanje v
Beauvasu v Franciji. Pomembno tekmo za drugo pozicijo so
opravili z odliko in dosegli cilj, ki so si ga postavili pred tekmo-zmago. Drugo mesto, ki omogoča nadaljevanje v ligi prvakov, je zagotovljeno. V sredini januarja jih čaka pomembno gostovanje na Dunaju, kjer bi bila zmaga dobrodošla, saj
bi se lahko zgodilo, da bi bili Blejci najboljše drugo uvrščena ekipa. S tem bi bili nosilci, posledično pa bi to pomenilo
malce lažjega nasprotnika. M. K.

PLAVANJE

Rekordno na Reki
Na Reki je potekalo 12. Evropsko plavalno prvenstvo v 25metrskem bazenu. Nastopile so tudi tri radovljiške plavalke.
Nina Cesar je bila deseta na 800 m prosto in osemnajsta na
400 m prosto. V isti disciplini je bila Teja Zupan štiriindvajseta, Neja Škufca pa enaintrideseta. Njihove nastope je ocenil Alan Kramar. "Na Reki so nastopile Nina Cesar, ki trenira pri Mihi Potočniku, ter Teja Zupan in Neja Škufca, ki trenirata pri meni. Nina je z desetim mestom na 800 m prosto povsem upravičila svoj nastop. Ob tem je plavala tudi
osebni rekord za osem sekund. Enako velja tudi za Tejo in
Nejo, saj sta tudi oni dve odplavali osebna rekorda."
Radovljiški plavalci so se udeležili še Mednarodnega mitinga v Mariboru, na katerem je nastopilo 300 plavalcev in plavalk iz sedmih držav. Anja Klinar je bila najhitrejša na 200
m mešano, 400 m mešano in 400 m prosto ter bila druga
na 200 m prosto. 800 m prosto je najhitreje odplavala Nina
Cesar. Ob tem je bila še druga na 400 m prosto. Na najvišjo stopničko je stopila še Teja Zupan v disciplini 1500 m
prosto. Osvojila je tudi drugo mesto na 800 m prosto. Pri
fantih se je stopničk veselil Robi Žbogar, za tretje mesto na
50 m hrbtno. M. K.
ROKOMET

Spodbuda za vnaprej
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
s 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 je na vrhu Cerklje s petimi zmagi,
enim remijem in tremi porazi. Radovljiški rokometaši so na
petem mestu s štirimi zmagami in petimi porazi. M. K.
STRELJANJE

Potočnik spet rekordno
V sklopu mladinske strelske reprezentance je Grega Potočnik nastopil na mednarodni tekmi v Beogradu. Nastopili so
strelci iz enajstih držav. Grega se je spet izkazal. V svoji kategoriji je med dvainštiridesetimi strelci osvojil drugo mesto. Še bolj kot uvrstitev veseli odličen rezultat. Zadel je 592
krogov, kar je tudi njegov osebni rekord. M. K.

Košarko spoznal z vseh plati
Radovljičan Marjan Geltar je košarki zapisan že vrsto let.
Matjaž Klemenc
Kdaj ste se prvič srečali s
tem zanimivim kolektivnim
športom?
"V letih okoli 1970, ko sem
obiskoval osnovno šolo, je
bilo zunanje košarkarsko
igrišče v Športnem parku
zakon. Skoraj ni bilo trenutka prostega časa, ki ga skupaj s prijatelji ne bi preživeli tam. Košarka je bila takrat
izredno popularen šport.
Imeli smo srečo, da je na
trenerskem področju, takrat
seveda še ljubiteljsko, deloval Janko Stanek, človek, ki
je po mojem mnenju v radovljiški košarki pustil največji pečat."
Bili ste igralec in tudi trener. Ste si vseskozi želeli
postati trener?
"Odkrito povedano sem bil
igralec zgolj zaradi družbe,
prijateljev. Prav posebej dober nisem bil. Ker pa sem
imel košarko izredno rad, je
bilo treba v njej nekaj početi. Biti trener ali sodnik? Poskusil sem oboje, naredil
izpite za trenerja košarke in
z leti opravljal tudi sodniške
izpite. Kot trener sem deloval na različnih šolah takratne radovljiške občine v okviru projekta Vesela košarka,
kar 230 otrok je v tistih letih
aktivno treniralo košarko. S
pionirsko ekipo košarkarskega kluba Beli Medved
smo bili 11. na republiškem
prvenstvu."

V sojenju ste našli nov motiv. Je bil preskok iz ene
strani na drugo stran težak?
"Nekaj časa sem lahko uspešno delal na obeh področjih,
toda tekme so ob sobotah in
ne moreš biti istočasno trener na tekmi v Idriji in sodnik na tekmi v Ljubljani ...
Preskoka z ene na drugo
stran praktično ni bilo, odločitev pa je bila težka. Odločil
sem se za sojenje, sedaj vem,
da pravilno. Dve leti sojenja
na 1.B jugoslovanski listi, 14
let in skupno čez 400 tekem
1. Slovenske moške košarkarske lige, čez 1200 prvenstvenih tekem mlajših kategorij
potrjuje mojo odločitev. Žal
je poškodba levega očesa aktivno sodniško pot, ki bi najverjetneje trajala še danes,
prekinila."
Z zaključkom sojenja še niste rekli zbogom košarki.
"Še vedno rad sodim rekreacijska tekmovanja, prijateljske turnirje in tekme,
tako da s sojenjem še nisem v celoti zaključil. Leta
1998 sem bil preveč v košarki, da bi jo zapustil. Poizkusil sem se v vlogi tehničnega komisarja, leta
2000 postal tudi član Strokovnega odbora košarkarskih sodnikov Slovenije, sedaj pa sem že štiri leta tudi
predsednik tega odbora, kar
je v sodniški organizaciji
Slovenije najpomembnejša
funkcija."

tovo spomnijo 24 ur košarke
z reflektorji na gasilskih lestvah, prvih državnih prvenstev v igri trojk, tekme reprezentance Jugoslavije in Slovenije, turnirjev v Gorjah, kovaškega šmarna v Kropi, uvrstitve v 1. B ligo ..."

Marjan Geltar je že vrsto let
aktiven v košarki.
Kakšna je vloga delegata,
kakšna kontrolorja?
"Tehnični komisar je oseba,
seveda s sodniškimi izkušnjami, ki sedi za zapisnikarsko mizo in kontrolira delo
pomožnih sodnikov, nadzira
vedenje vseh udeležencev
tekme in o vsem obvešča Košarkarsko zvezo Slovenije. V
letošnjem letu smo, ker želimo dvigniti kvaliteto in nivo
sojenja, uvedli tudi kontrolorje sojenja. Kontrolorji sedijo na tribuni, ukvarjajo se
izključno s sodniki in sojenjem, opravijo z njimi razgovor in podajo pisno poročilo."
V tem času se je verjetno
zgodilo veliko število zanimivih dogodkov, vezanih na
košarko.
"Dogodkov je zagotovo za tri
take intervjuje. Vsi ljubitelji
radovljiške košarke se zago-

Kako usklajujete službene
obveznosti s košarko?
"Košarka je šport sobot in
večerov, zato službene obveznosti niti v enem trenutku
niso bile na stranskem tiru,
ampak vedno opravljene
tako, kot je potrebno. Ker že
15 let delam v Ljubljani, mi je
košarkarsko dogajanje in delovanje še bolj pri roki. Drugače pa je z družino, kajti v
30 letih sem le nekaj sobotnih večerov preživel doma.
Zagotovo so bili za marsikaj
prikrajšani, predvsem Janja,
kateri se še posebno zahvaljujem za potrpežljivost, zagotovo lažje razume, ker je
tudi sama športnica."
Srečamo vas tudi na drugih
športnih prireditvah.
"Seveda rad pogledam vsako
športno prireditev v Radovljici in okolici. Sicer pa imam
trenutno poleg košarke še
dve športni ljubezni. Sem navijač hokejistov Acroni Jesenice in reden obiskovalec njihovih tekem, v letu 2008 pa
sem s prijateljem Božom Debevcem začel s pohodi na
Sankaško kočo, opravil sem
jih več kot 150, in tam spoznal novo prijetno druščino."

Z dvema zmagama v novo leto
Matjaž Klemenc
Na zadnjih dveh tekmah so
radovljiški košarkarji z dvema zmagama razveselili svoje privržence. V 11. krogu so
po podaljških premagali ekipo Tinex Medvode. Končni
rezultat je bil 101:100. Po
treh četrtinah so bili gostitelji
povsem v izgubljenem položaju. V zadnji četrtini je sledil preobrat. Radovljičani so
iz minute v minuto zmanjševali razliko in s košem Šteha
izsilili podaljšek. Slednji je
bil mož odločitve, saj je čisto
ob koncu Radovljici prinesel
zmago. Koše za Radovljico so
dosegli: Goropevšek 25, Ivanovič 20, Šteh 19, Budkovič
15, Ucman 9, Čujovič 5,
Omanovič 3, Pehadžič 3, Završnik 3. Razburljivo je bilo
tudi v 12. krogu, ko so v domači dvorani gostili Tolmin.
Gostitelji so zmagali z rezultatom 72:64. Koše za Radovljico so dosegli: Ivanovič 27,
Pehadžič 12, Čujovič 10, Budkovič 8, Goropevšek 8, Šteh
5, J. Završnik 2. Na vrhu lestvice je Splošna plovba P, ki
ima deset zmag in dva poraza. Radovljica je na osmem

Košarkarski klub Radovljica
mestu s polovičnim izkupičkom šestih zmag in šestih
porazov. Manj zadovoljni so
lahko v mladinski ekipi, ki
nastopa v prvi ligi. V zaostali
tekmi 9. kroga so doma izgubili z Novo Gorico z rezultatom 76:58. Gostje so bili skozi celotno srečanje v prednosti. Koše za Radovljico so do-

segli: J. Završnik 19, Jamnik
13, Stojnšek 10, Mar. Hudobivnik 8, Mat. Hudobivnik 4,
Iskra 2, Potočnik 2. V 11. kolu
so doma gostili Domžale in
tokrat smo videli povsem
drugačno zgodbo. Izenačena
tekma, ki je na koncu pripadla gostom, ki so zmagali z
rezultatom 82:78. Koše za

Radovljico so dosegli: J. Završnik 18, Iskra 14, Mat. Hudobivnik 11, Stojnšek 10,
Jamnik 9, Zupan 8, Mar.
Hudobivnik 8. Na vrhu lestvice je ekipa Slovana z desetimi zmagami in enim porazom. Radovljičani so sedmi z
dvema zmagama in devetimi
porazi.
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Uspehi so plod
načrtnega dela

Namizni tenis v Ljubnem
Dolgoletna tradicija dobrega igranja se pod
vodstvom Francija Poljanca uspešno nadaljuje.
Simon Habjan

Cirilu Globočniku, dolgoletnemu plavalnemu delavcu, je z novim letom prenehal mandat direktorja
slovenskih plavalnih reprezentanc. Vendar mu izzivov v tem športu ne bo zmanjkalo.
Simon Habjan
Leto 2008 je bilo uspešno
leto za slovensko plavanje,
posebej za radovljiške plavalce. Kako ste zadovoljni z
njihovimi uspehi?
"Preteklo leto je bilo zgodovinsko za slovensko plavanje. Že prva polovica leta
2008 je bila zelo uspešna,
ker smo vedeli, da nas bodo
na olimpijskih igrah zastopali kar štirje plavalci, vse pa
se je samo še stopnjevalo do
vrhuncev plavalne sezone
evropskega prvenstva v
Eindhovnu,
evropskega
mladinskega prvenstva v Beogradu, svetovnega mladinskega prvenstva v Mehiki,
evropskega mladinskega prvenstva v daljinskem plavanju v Franciji in seveda
olimpijskih iger in evropskega prvenstva v kratkih
bazenih na Reki. Izpostavil
bi zgodovinski dosežek naše
olimpijke Sare Isakovič,
tako z osvojitvijo naslova evropske članske prvakinje kot
tudi seveda z osvojitvijo srebrne medalje v Pekingu.
Lahko se pohvalimo tudi z
dvema medaljama z mladinskega evropskega prvenstva
v Beogradu in Setteju, Neja
Škufca je osvojila bronasto
na 800 m prosto, Teja Zupan pa srebrno medaljo v
daljinskem plavanju. Ne
smemo pozabiti tudi drugih
olimpijcev, Anje Klinar, Teje
Zupan in Luka Turka, saj so
bili na vseh tekmovanjih izvrstni in dosegali državne rekorde. Te dosežke štejem
tudi kot darilo, saj smo v preteklem letu praznovali 75 let
radovljiškega kluba. Takšni
vrhunski dosežki pa seveda
terjajo od plavalcev tudi delo
v prihodnje, saj jih bomo vsi
merili po novih vrhunskih
dosežkih."
Kaj čaka slovenske plavalce
v letu 2009?

"Pred nami je zelo naporno
leto, leto pomembnih tekem, saj plavalce čaka svetovno prvenstvo v Rimu, univerziada v Beogradu, evropsko mladinsko prvenstvo v
Pragi, sredozemske igre v
Franciji, igre mladih v Tampereju na Finskem ter evropsko prvenstvo v kratkih
bazenih v Istanbulu. Tekem
je veliko in glede na pretekla
leta sem prepričan, da bo
tudi veliko slovenskih udeležencev na njih. Kar pa se
tiče domačih tekem, bo Radovljica zopet gostila odprto
prvenstvo Slovenije v plavanju Mobitel 2009, ki bo letos potekalo od 6. do 9. avgusta."
Kaj pa gostovanje velikih tekem v Sloveniji? Se nam
obeta kakšen velik dogodek?
"Za evropsko prvenstvo v
kratkih bazenih smo se dogovarjali že na Reki, če pa bo
Mestna občina Ljubljana
zgradila nov objekt, imamo
tudi s strani evropske plavalne zveze zagotovila, da bomo
gostili omenjeno prvenstvo,
saj imamo s to organizacijo
zelo dobre odnose."
Kako pa kaže radovljiškemu
klubu in kopališču v prihajajoči sezoni?
"Plavalni klub Žito Gorenjka Radovljica je znan po celi
državi in tudi drugod po svetu in nihče ne more verjeti,
kako lahko takšno majhno
mesto, kot je Radovljica,
premore klub s takšnimi
uspehi, kot ga imamo mi.
Prepričan sem, da se bo v
naslednjih petih letih kopališče razvijalo kot do sedaj in
da bomo načrte realizirali,
kot smo jih v preteklosti (izgradnja novega olimpijskega bazena, otroškega bazena, pokritje velikega bazena
z balonom, ureditev garderob, savne, masažnega prostora in fitnesa).

Ljubno - Po zamenjavi generacije v letu 2005 so v Ljubnem uspeli pridobiti in ustvariti kvaliteten podmladek,
kljub manjšemu zanimanju
za to atraktivno in najhitrejšo
igro na svetu. Novi igralci
zelo dobro napredujejo in dosegajo odlične rezultate na
različnih tekmovanjih in si
tako zagotavljajo odlična izhodišča na točkovnih lestvicah. Udeležujejo se tekmovanj občinskega, medregijskega, državnega in mednarodnega nivoja.
Po treh odigranih turnirjih
od skupno šestih v medregijskem tekmovanju imamo v
dveh različnih kategorijah
dva igralca na 1. mestu. To sta
Nina Štular in Aljaž Frelih.
Na zadnjem mednarodnem
turnirju v Varaždinu, pa je

odmeven rezultat dosegla
tudi Monika Šlegel. Od skupno 500 prijavljenih tekmovalcev se ji je v svoji kategoriji
mlajših kadetinj uspelo uvrstiti med 16 najboljših.
Velik napredek so igralci dosegli tudi s pomočjo modernega pripomočka pri treningu in sicer tako imenovanega
"namizno teniškega robota",
ki s svojimi funkcijami omogoča treninge različnih elementov igre bele žogice.
Treningi potekajo v športni
dvorani ŠD Ljubno od ponedeljka do petka po dve uri.
Vse, ki bi se radi pridružili
mladim igralcem, sekcija
NTK Ljubno vabi v šolo namiznega tenisa. Za več
informacij so na voljo na
številki 040/429 560, kjer
bodo vsi zainteresirani
dobili vse potrebne informacije.

Ciril Globočnik
Čaka nas še razširitev ležalnih površin, ki bodo v času
tekmovanj služile kot amfiteater za gledalce, in veliki
izziv, to je klasično pokritje
olimpijskega bazena. To je
zahteven projekt, za katerega pa načrte že pripravljamo."
Z novim letom vam je potekel mandat direktorja slovenskih plavalnih reprezentanc. Boste še ostali na vodstvenih funkcijah v slovenskem plavanju?
"Trenutno teh načrtov nimam. Še vedno sem sicer v
odboru evropske plavalne
zveze (LEN) za daljinsko
plavanje, ki je trenutno v izrednem vzponu, saj je postala disciplina 10 km tudi
olimpijska disciplina. Po tej
plati torej ostajam v plavalni
srenji, celostno pa se sedaj
nameravam posvetiti domačemu klubu."
Verjetno klub, kot je radovljiški, ne doseže takšnih uspehov brez trdega
dela ...

"Brez organiziranosti našega plavalnega kluba Žito Gorenjka Radovljica, ki ga že
vrsto let vodi predsednik
Jože Rebec in drugih požrtvovalnih članov izvršnega
odbora: Anice Ježek, Iztoka
Vrabca, Janeza Berceta in
Polone Rob, bi takšni rezultati izostali. Rad bi se hkrati
tudi zahvalil trenerjem
Mihu Potočniku, Alenu Kramarju, Alešu Rebcu, Urški
Potočnik, Mateju Globočniku, Blanki Zupan, Katji Ovsenik in Anžetu Dacarju ter
vsem staršem in zaposlenim za ves vložen trud, da je
klub postal tako uspešen,
kot je. Da pa smo vse to lahko realizirali, se moram posebej zahvaliti radovljiškemu županu Janku S. Stušku
in vsem svetnikom občinskega sveta, ki so podprli
program, ki ga izvaja plavalni klub. Seveda smo morali
pri izvedbi vseh teh programov najti številne dolgoletne zveste sponzorje, ki nam
že vrsto let stojijo ob strani,
na čelu z generalnim pokroviteljem Žitom Gorenjko."

Mladi talenti s trenerjem Francijem Poljancem
Radovljica

Bogata šahovska bera
Šahovsko društvo SIMP Radovljica je s svojim III. Linhartovim hitropoteznim turnirjem 23. decembra zaključilo
bogato šahovsko dejavnost v lanskem letu. Na turnirju je
sodelovalo 24 šahistov (od tega 8 MK), zmagal pa je, kot že
mnogokrat v tem letu MK Dušan Zorko pred MK Francem
Rodmanom - zbrala stapo 8 točk. Sledili so: Matej Keršič,
Franc Ravnik (oba MK), Janez Egart in MK Drago Buha. V
celoletnem ciklusu petkovih turnirjev je sodelovalo skupaj
39 igralcev. Od 19 turnirjev se je za celoletni uspeh upoštevalo po 12 najboljših rezultatov. Tudi v tem tekmovanju je
zmagal Dušan Zorko s 52,5 točke, pri kar je njegova že 8 zaporedna zmaga, Drugo mesto je osvojil Franc Rodman s
48,5 točke. Sledili so Marko Pazlar s 43, Franc Ravnik s 42,5,
Matej Keršič s 41 točkami, najbolje uvrščeni šahist brez
naslova MK je bil 6. in to Drago Rabič s 37,5 točke. S. S.
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Zanimivosti, prireditve
Prireditve
Linhartova dvorana radovljica

Daša najlepša Havajka

DUOHTAR POD MUS
gledališka predstava

13. januarja ob 19.30:
burka s petjem in streljanjem za izven. Informacije in rezervacije po
tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak delovnik.

JANKO IN METKA
lutkovna predstava

16. januarja ob 17.00 uri:
Lutkovno gledališče Kranj za abonma in izven. Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak delovnik.

PARTNERSKI ODNOSI
gledališka predstava

19. januarja ob 19.30:
Prešernovo gledališče Kranj, za abonma

POUM THACK
Gypsy swing

22. januarja ob 20.00 uri:
Koncert s francosko skupino Poum Thack, za izven . Informacije in
rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak delovnik.

Kino
petek, 9. januarja 2009, ob 18.00
ZADETKI: ANANAS EXPRES (1 h 38 min), komedija
ob 20.00
PREBERI IN ZAŽGI (1 h 51 min), komična kriminalka
sobota, 10. januarja 2009, ob 18.00
PREBERI IN ZAŽGI (1 h 51 min), komična kriminalka
ob 20.00
ZADETKI: ANANAS EXPRES (1 h 38 min), komedija
nedelja, 11. januarja 2009, ob 18.00
ZADETKI: ANANAS EXPRES (1 h 38 min), komedija
ob 20.00
PREBERI IN ZAŽGI (1 h 51 min), komična kriminalka
četrtek, 15. januarja 2009, ob 20.00
TELO LAŽI (2 h 08 min), triler
petek, 16. januarja 2009, ob 18.00
TELO LAŽI (2 h 08 min), triler
ob 20.15
NA ROBU LJUBEZNI (1 h 50 min), romantična drama
sobota, 17. januarja 2009, ob 18.00
NA ROBU LJUBEZNI (1 h 50 min), romantična drama
ob 20.00
TELO LAŽI (2 h 08 min), triler

Radovljičanka Daša Podržaj je postala miss Hawaiian Tropic 2009.
Ana Hartman
Radovljica - Organizatorji
izbora Miss Hawaiian Tropic 2009 so pred nedavnim
zaradi kršenja pogodbe
zmagovalki Nermini Sijamhodžić odvzeli ta naziv, najlepša Havajka pa je tako postala Radovljičanka Daša
Podržaj, dotedanja prva
spremljevalka. "Ko sem izvedela, da bom prevzela naziv miss Hawaiian Tropic
2009, sem bila popolnoma
presenečena in obenem
vzhičena, saj se ti to res ne
zgodi vsak dan, pa še navadila sem se na funkcije prve
spremljevalke, haha," pravi
18-letna Daša, ki se pred
tem še nikoli ni udeležila lepotnega izbora. "Nisem si
mislila, da sem primerna za
takšno tekmovanje, niti si
tega nisem pretirano želela.
Kasneje sem ugotovila, da
je to kljub vsemu enkratna
izkušnja. Lepotni izbor mi
je dal veliko dobrega; povečala se mi je samozavest, izboljšala samopodoba, poleg
tega sem se zabavala, še
vedno spoznavam nove
stvari. Vsak teden se naučim nekaj novega, kar
miss mora vedeti, denimo o
obnašanju, poslovnem bontonu ..."
Kot pojasnjuje, se ji je življenje s prevzemom lepotnega naziva močno spremenilo. Ima različne obveznosti, od udeležbe na medijsko odmevnih dogodkih, sestankov s poslovnimi part-

nerji, raznih slikanj, modnih revij do dobrodelnih dejavnosti. Zaradi obveznosti
precej manjka v šoli, a to,
kot zatrjuje Daša, sicer dijakinja četrtega letnika jeseniške gimnazije in Zoisova
štipendistka, zaenkrat še ne
vpliva na njen uspeh. "Poudariti moram, da mi je
družina v veliko oporo. Ker
nimam vozniškega izpita,
me mora oče precej prevažati naokoli. Tudi prijatelji
so moj naziv dobro sprejeli,
čeprav na žalost nimam več
toliko časa zanje," je povedala Daša.
Z veseljem pričakuje tudi
junijski svetovni izbor v Las
Vegasu. "Moja pričakovanja
so realna. Vem, da zmagati
ne morem, računam pa, da
bom spoznala veliko ljudi,
se zabavala z ostalimi dekleti in se čim več naučila." Zaradi svetovnega izbora bo
maturo lahko opravljala šele
avgusta, zato bo želeni študij ruščine in italijanščine
verjetno morala prestaviti
za eno leto.
In kako 181 centimetrov visoka lepotica, ki ima 62 kilogramov, skrbi za svoj videz? "Zastavila sem si, da se
bom v novem letu začela
ukvarjati s fitnesom in tekom, da bom učvrstila svoje
telo in se znebila posledic
praznikov. Sicer pa rada vadim na napravi Leg Magic,
saj tako res čutim delovanje
tako trebušnih mišic kot
tudi mišic na nogah," nam
je še zaupala Daša.

nedelja, 18. januarja 2009, ob 18.00
TELO LAŽI (2 h 08 min), triler
ob 20.15
NA ROBU LJUBEZNI (1 h 50 min), romantična drama
petek, 23. januarja 2009, ob 18.00
MADAGASKAR (1 h 33 min), animirana družinska komedija, film je
sinhroniziran v slovenščino.

ob 20.00
HIGH SCHOOL MUSICAL: ZADNJI LETNIK (1 h 40 min)
glasbena romanca / muzikal

sobota, 24. januarja 2009, ob 16.00
MADAGASKAR (1 h 33 min)

"ZLATI DEŽ ALI KAJ HOČE MOŠKI"
O romanu Zlati dež, ki duhovito združuje več žanrov, se bo z avtorjem Luko Novakom pogovarjala Alenka Bole Vrabec, Elvisa Halačević
pa bo prebrala dva odlomka iz knjige. Ker v romanu kulinarika ni na
zadnjem mestu, bodo novosti odkrile tudi vaše brbončice.

20. januarja
"ŠTIRIDELNOST NARAVE IN ČLOVEKA TER POJEM
CELOSTNE PREHRANE"
Človek ni le iz mesa in kosti. Da ima dušo in duha, nam ni tuje. Kaj
pa "sile, ki oblikujejo življenje", po Steinerju "etri"? Kaj prinaša
človeku zdrava hrana in kakšno "hrano" potrebujemo poleg te?
Odgovore na ta in podobna vprašanja nam bo posredovala Meta
Vrhunc.

animirana družinska komedija, film je sinhroniziran v slovenščino.

ob 18.00
HIGH SCHOOL MUSICAL: ZADNJI LETNIK (1 h 40 min),
glasbena romanca / muzikal

ob 20.00
KAJ SE JE ZGODILO (1 h 47 min), satirična komedija
nedelja, 25. januarja 2009, ob 16.00
MADAGASKAR (1 h 33 min), animirana družinska komedija, film je
sinhroniziran v slovenščino.

ob 18.00
HIGH SCHOOL MUSICAL: ZADNJI LETNIK (1 h 40 min),
glasbena romanca / muzikal

ob 20.00
KAJ SE JE ZGODILO (1 h 47 min), satirična komedija

petek, 16., 23. januarja
"INSIDE OUT"
Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
in drugačen način. Ob "norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske teme ob 18.00 in videoigricah se bomo 16., 23. in 30. januarja dobili v knjižnici.

5. januarja - 31. januarja
"70 LET SVETLANE MAKAROVIČ"
Ob 70. obletnici rojstva Svetlane Makarovič smo pripravili razstavo
knjig priljubljene slovenske pesnice in pisateljice.

5. januarja - 31. januarja
"GRB GROFOV THURNOV PRIPOVEDUJE"
Razstavico, posvečeno 120. obletnici smrti Gustava Thurna-Valsassina (1836-1888), je pripravil mag. Jure Sinobad.

četrtek, 15. januarja, ob 10.30
POGOVOR O KNJIGAH
Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
malo manj novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Diane Adriaenssen Jelena in Robert De Belder: plemenita kot mati narava. Vabljeni!

Knjižnica Radovljica

OTROŠKE PRIREDITVE
četrtki ob 17.00

TORKOVI VEČERI
vedno ob 19.30

13. januarja

15. januarja
"MOJI PRSTKI SO STKALI ZAPESTNICO".
Pravljico o lanenem semenu bodo pripravili strokovni delavci

Daša o novih lepotnih izborih ta čas ne razmišlja, bolj se
nagiba k manekenskim poslom. I Foto: Vesmin Kajtazovič
TRŽIŠKEGA MUZEJA. Otroci si bodo ob spremljanju pravljice lahko
stkali tudi pisane zapestnice.

22. januarja
"KAKO ROŽA POSTANE JEŽEK".
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Zvezda MALEJ.

sreda, 21. januarja, ob 18.00
"WALDORFSKA ANGLEŠKA URICA".
Urico angleškega jezika za otroke od 5. do 7. leta starosti bodo
pripravili člani Iniciative za ustanovitev waldorfske šole na Gorenjskem.

Ves mesec
"SUPERKNJIGA"
Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD ... in poglejte, kaj
predlagajo drugi!

Ves mesec
"NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE"
Mladi bralci lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. Letos 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 januarju pripravljamo razstavo knjig in ilustracij o kukavicah.

Knjižnica Lesce
Ves mesec
"ZIMA JE PRIŠLA"
Razstava likovnih izdelkov, ki so jih ustvarili učenci 5. razreda oddelka podaljšanega bivanja OŠ Frana S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Sabine Casar Pretnar.

Knjižnica Kropa
Ves mesec
"MEDVEDKI V PRAVLJICAH"
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa z mentorico Tatjano Rampre.
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Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel.: 04 537 36 80
Modeli iz nove kolekcije že na prodajnih policah
Pekova poslovalnica v trgovskem centru ponuja pestro izbiro obutve lastnih in
tujih prepoznavnih blagovnih znamk za vse generacije in vse vrste okusov. Od
modne ženske in moške obutve, do obutve za prosti čas, pa otroško, treking
obutev, torbice, denarnice, pribor za nego obutve in še kaj bi se našlo.
V vseh poslovalnicah Peka trenutno poteka sezonska razprodaja, ki se je začela 5. januarja in bo trajala do 1. marca 2009. Cene obutve so znižane tudi
do petdeset odstotkov. Sicer pa pri njih potekajo akcije preko celega leta ob
najrazličnejših priložnostih, kot na primer ob valentinovem, osmem marcu ...
Posebne ugodnosti čakajo tudi imetnike NLB kartice Enka. Nova kolekcija za
prihajajočo pomlad in poletje, ki je delno že na prodajnih policah, znova preseneča z mehkobo in udobjem. Paleto svetlih odtenkov in črne barve bodo
popestrili vijolični, rdeči, zlati odtenki. Linije so mehke, konice zaobljene,
uporabljeni pa naravni materiali, predvsem fino gladko usnje v kombinacijah z
lakom in semišem. Pete v različnih višinah ponujajo udobje za cel dan. Obutve
znane blagovne znamke Peko by Gacho v trgovini v Lescah nimajo, kar pa ne
pomeni, da se te obutve tam ne dobi. Izbrane modele omenjene znamke na
željo stranke tja dostavijo.

Beti nagrajuje zvestobo
V trgovini Beti v leškem trgovskem centru najdete spodnje perilo, spalni
program, kopalke (čez celo leto), funkcionalno perilo (Term in Ski) za vse
generacije, ženska in moška oblačila za šport in prosti čas. Poleg njihove
blagovne znamke ponujajo še pestro izbiro nogavic blagovne znamke
Oroblu in Sanpellegrino ter kakovostno bižuterijo. Zadovoljstvo strank je
pri njih na prvem mestu. Nakupne navade strank se iz dneva v dan spreminjajo, tako da je opredelitev klasičnega kupca težka in zato je raznovrstna ponudba artiklov v trgovinah Beti zastopana v celoti. S 5. januarjem se
je začela akcija 40-odstotnega popusta na vse izdelke iz kolekcije jesen/zima 08/09 in že njihova četrta kampanja Beti nagrajuje zvestobo,
med katero za vsak nakup nad sto evrov podarijo kupon za petnajst evrov.
Ta je unovčljiv v katerikoli njihovi prodajalni do aprila 2009.

V trgovskem centru v Lescah najdete tudi trgovino z obutvijo MASS.
Poslanstvo podjetja najbolj ponazarja že njihov slogan 'MASS obuje tudi
vas'. Nudijo obutev za vse letne čase, vse priložnosti in za vso družino.
Kupci v trgovini lahko izbirajo med raznolikimi modeli uveljavljenih
blagovnih znamk kot MASS, Josh, Vagabond, Merrell, Skechers, Art,
PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Replay, La Edo, Virus Moda, Barbie, Fisher Price, Vans, Osiris in številnimi drugimi.
Ustrežljive in usposobljene prodajalke vam pri izbiri obutve svetujejo,
prisluhnejo vašim željam in zahtevam. Kupcu je tako izbira še lažja in prijetnejša. Razprodaje zimske obutve so se tudi pri njih začele in so zato
cene vseh sezonskih modelov zelo ugodne. Vašega obiska bodo veseli,
vi pa se boste na lastne oči prepričali o pestrosti njihove ponudbe.

-50

MASS d.o.o., Šmartinska 152/VII, Ljubljana

MASS obuje tudi vas

od 05.01.2009
do 31.01.2009
www.mass.si

DO

%

ZIMSKA
POSEZONSKA RAZPRODAJA OBUTVE

Prireditve v mesecu januarju 2009
Sobota, 10. januarja, ob 10. uri:
Januarska zabava v Mercatorju
- obiskovalcem bodo ponudili ajdove žgance z ocvirki in smetano,
zabaval vas bo glasbeni trio, otroci pa bodo ustvarjali v kreativni
delavnici.

Sobota, 24. januarja, ob 10. uri:
Domača fešta
- vsem obiskovalcem bodo ponudili koroško bulo s kislo repo,
zabaval vas bo zabavni trio, otroci pa bodo ustvarjali v otroški
delavnici.

Sobota, 17. januarja, ob 10. uri:
animacijska predstava Snežakova zgodbica
- vabimo vas na animacijsko predstavo, ki govori o
snežaku.

Sobota, 31. januarja, ob 10. uri:
igrana predstava Piki je sam doma
- vabljeni na zanimivo igrano predstavo, ki govori o kužku Pikiju,
ki je ostal doma sam.

Cvetje Miko

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure; nedelja: od 8. do 12. ure
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Plavalka Sara in veslači
so ponos Slovenije
Plavalka Žita Gorenjke Radovljice Sara Isaković se je konec decembra okitila z naslovoma najboljše športnice Slovenije in najboljše plavalke v državi,
naslov najboljše slovenske ekipe pa so osvojili blejski veslači, med katerimi je v ekipi četverca brez krmarja tudi Radovljičan Rok Rozman.
Vilma Stanovnik
Čeprav tudi decembra ni
manjkalo različnih tekmovanj, pa so bili zadnji dnevi
iztekajočega se leta predvsem priložnost, da so
športniki prejeli zaslužene
nagrade za delo in uspehe.
Med gorenjskimi športniki

je na odru za zmagovalce
najbolj blestela 20-letna članica Plavalnega kluba Žito
Gorenjka Radovljica Sara
Isaković, ki si je za naslov
evropske prvakinje in za naslov olimpijske podprvakinje zaslužila tudi naslov najboljše slovenske športnice
leta 2008.

Sara, ki sicer zadnje mesece
študira in trenira prek luže v
Kaliforniji, se je laskavega priznanja zelo razveselila. "Vesela sem, ker je moj trud in delo
cenjeno, hkrati pa si želim, da
sem tudi vzgled mlajšim plavalkam in plavalcem, ki ob
mojih rezultatih vidijo, da je
moč uspeti tudi s plavanjem.

Seveda pa brez trdega dela in
treningov ne gre," je povedala
Sara, ki si v tem letu želi
uspešno nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v Rimu,
barve Slovenije pa bo zastopala tudi na mediteranskih igrah in univerziadi.
Prav tako kot Sara je priznanje OKS prejel tudi njen tre-

ner v radovljiškem klubu
Miha Potočnik, tako Sara
kot Miha pa sta bila kot najboljša plavalka in trener nagrajena tudi na tradicionalni
podelitvi nagrad najboljšim
plavalcem leta. Na tej prireditvi sta si posebni nagradi
prislužili še dve mladi radovljiški šampionki, Teja

Zupan in Neja Škufca ter
trener Alen Kramar.
Za svoj nastop in četrto mesto
na olimpijskih igrah v Pekingu so laskavi naslov najboljše
slovenske ekipe dobili tudi
veslači četverca brez krmarja.
V ekipi sta nastopila brata Tomaž in Miha Pirih, Rok Kolander in Rok Rozman.

Trener v Plavalnem klubu Žito Gorenjka Radovljica Miha Potočnik in plavalka Sara
Isaković sta ob koncu leta še enkrat podoživljala najlepše trenutke evropskega prvenstva
in olimpijskih iger, oba pa sta bila nagrajena za uspešne nastope. I Foto: Tina Dokl

Najboljša športnika Slovenije v letu 2008 sta bila olimpijski prvak v metu kladiva Primož
Kozmus in olimpijska podprvakinja v plavanju na 200 metrov prosto Sara Isaković,
za uspehe jima je čestital tudi slovenski predsednik Danilo Türk. I Foto: Tina Dokl

Slovenski veslači na olimpijskih igrah v Pekingu sicer niso dobili medalje, so si pa zato
fantje v četvercu brez krmarja Tomaž Pirih, Rok Rozman, Rok Kolander in Miha Pirih s
četrtim mestom zaslužili naslov najboljše slovenske ekipe v letu 2008. I Foto: Tina Dokl

Tudi podelitev pokalov za najboljše plavalce leta ni minila brez članov Plavalnega kluba Žito
Gorenjka Radovljica, saj sta Teja Zupan in Neja Škufca dobili priznanji, Sara Isaković pa je bila
izbrana za najboljšo plavalko leta. Ob njej je najboljši plavalec leta Peter Mankoč.

