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Pevska pot Mance
Izmajlove

Župan sprejel
župnike

Študentka odkrije, da njeno pravo
ni tisto pravo, odloži juridične
učbenike in se odloči za odrske in
koncertne deske. Iz rodnih Lesc v
London, spet v Lesce, nato v
Moskvo in spet v Lesce ...

Na občini Radovljica so minuli petek
pripravili tradicionalni ponovoletni
sprejem za radovljiškega dekana,
župnike in predstavnike
samostanskih redov.
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V Elanu odpuščajo

Zlatko Kavčič legenda
slovenskega bančništva

Čeprav je bilo obljubljeno vnovično preverjanje potrebe, da odpustijo 180 delavcev, se to ni zgodilo.
V torek prva obvestila o prekinitvi delovnega razmerja.

Tako so zapisali v Združenju Manager v
obrazložitvi priznanja za življenjsko delo na
področju menedžmenta.

Štefan Žargi

Štefan Žargi

Begunje - V begunjskem
Skimarju, krovni družbi
Elana, so v zadnjih štirinajstih dneh po sklepu skupščine družbe le dobili nov
nadzorni svet, potem ko sta
iz prejšnjega izstopila predsednik in en član. Nov nadzorni svet se je že sestal na
svoji konstitutivni seji in za
predsednika imenoval Stojana Nikolića. Seznanili so
se s poslovanjem Skimarjevih družb v enajstih mesecih lani in sklenili začeti s
postopkom izbiranja posebnega revizorja, ki bo preveril poslovanje v zadnjih petih letih, s posebnim poudarkom na poslih z zunanjimi sodelavci. Ker je vršilec dolžnosti predsednika
uprave Ivan Štrlekar že decembra odstopil (z veljavnostjo konec januarja), na
njegov predlog pa je nadzorni svet zaradi prekoračitve pooblastil tudi razrešil
prokurista Jožeta Kralja, je
seveda glavna naloga nadzornega sveta, da čim prej
najde novo vodstvo. Da je
bila razrešitev Kralja utemeljena, se je pokazalo pretekli teden, ko je bilo zaradi
nepooblaščenega podpisa
pogodbe za razvoj bojnega
čolna resno ogroženo izplačilo plač v Elanu Marine.
Po neuradnih vesteh naj bi
o novem vodstvu Skimarja

nadzorni svet sklepal še danes.
Kljub obljubam, da bo nadzorni svet vnovič preveril
predlog Štrlekarja za odpuščanje 180 delavcev in ga
morda tudi zmanjšal, pa je
bil ta predlog tudi na novem nadzornem svetu potr-

jen. V upravi Skimarja so
sicer ugotovili, ker je 30 delavcev že zapustilo Elan, je
število za odpuščanje
zmanjšano na 150, od teh
pa naj bi jih bilo 72 takih, ki
se jim izteče pogodba za
delo za določen čas oziroma se bodo upokojili. Tako

preostane za odpuščanje še
78 delavcev, ki imajo delovno razmerje za nedoločen
čas. Zaposleni v begunjskem Skimarju, ki jih je kadrovska služba po posvetovanju s sindikatom uvrstila
na seznam presežnih delavcev, so v torek po priporočeni pošti prejeli obvestila o
prekinitvi delovnega razmerja. Gre za 67 zaposlenih, od tega 42 v Elanu Marine in 25 v Ski programu,
odločbe pa bodo prejeli
okoli 10. februarja.
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V Krpinu so spet
smučali

Želje in volje mu ne
manjka

Nove metode
laboratorijskega dela

Do cerkve po
Merkurjevi poti

Smučišče so dodatno utrdili
z umetnim snegom, ki bi
prav prišel tudi upravljavcem smučišča v Kamni Gorici. V Kropi že nekaj časa naprav ne poženejo več.

Še ne 16-letni Nik Peternel je
trenutno eden najbolj obetavnih članov Smučarskega
kluba Radovljica

Na osnovni šoli F. S. Finžgarja v sodelovanju z mariborsko univerzo uvajajo
nove metode laboratorijskega dela pri pouku naravoslovja.

S Placa do cerkve v Kropi po
novem vodi obnovljena pot.
Ureditev je predlagal Bine
Kordež, finančno pa so jo
podprli v Merkurju.
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Ljubljana - Na januarskem
srečanju Združenja Manager so podelili prestižno priznanje za življenjsko delo
na področju menedžmenta,
ki ga je prejel dolgoletni
predsednik uprave Gorenjske banke Zlatko Kavčič. V
obrazložitvi so zapisali, da si
je Zlatko Kavčič, ki velja za

podpredsednik, zadnjih 18
let pa kot predsednik uprave. V tem obdobju je banko
popeljal med najuspešneje
slovenske banke. Angleška
institucija Finance Central
Evrope je Gorenjsko banko
kar šestkrat zapored razglasila za najboljšo banko v
Sloveniji, Zlatka Kavčiča za
bankirja leta. V svoji karieri
je Zlatko Kavčič prejel okoli

Kljub obljubam, da bo nadzorni svet vnovič preveril predlog Štrlekarja za odpuščanje 180 delavcev in ga morda tudi zmanjšal, je bil ta predlog
tudi na novem nadzornem svetu potrjen.

Foto: Tina Dokl

Delavci odhajajo iz Elana. Nekateri med njimi so ta teden prejeli obvestila o prekinitvi
delovnega razmerja. I Foto: Gorazd Kavčič

Zlatko Kavčič s predsednikom vlade Borutom Pahorjem
legendo slovenskega bančništva, priznanje zaslužil s
svojim življenjskim delom,
s katerim je pomembno zaznamoval slovensko gospodarstvo.
Zlatko Kavčič je svojo kariero začel v svojih zgodnjih letih. V času, ko je bil finančni direktor Almire, je pri 24
letih postal tudi član izvršnega sveta občine Radovljica, štiri leta kasneje pa predsednik izvršilnega odbora
temeljne banke Gorenjske.
Po krajšem postanku v Alpdomu se je začela njegova
aktivna pot v Gorenjski banki, ki ji je ostal zvest 28 let,
najprej kot vodja poslovne
enote v Radovljici, nato kot

20 priznanj in opravljal blizu 70 različnih funkcij.
Ob podelitvi, ki ji je prisostvoval tudi predsednik slovenske vlade Borut Pahor,
pa niso pozabili tudi velikega dela, ki ga je v prostem
času Zlatko Kavčič opravil
za svoj kraj kot predsednik
sveta krajevne skupnosti
Lesce in predsednik Turističnega društva Lesce, pod
katerim se je razvil eden
najlepših slovenskih in evropskih kampov Šobec. Lani
se je po 40 letih delovne
dobe upokojil, aktiven pa
ostaja v nadzornih svetih
Gorenjske banke, Skupne
pokojninske družbe in v Gorenjskem glasu.
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Visoko angleško priznanje kampu Šobec
Angleška potovalna agencija "Alan Rogers" je Camping Šobec razglasila za drugi najboljši camp v Europi v kategoriji
Active Holiday. Priznanje je bilo kampu Šobec izročeno na
mednarodnem turističnem sejmu v Utrechtu na Nizozemskem pred nekaj dnevi. Camping Šobec je bil v letu 2008
razglašen tudi za naj kamp v Sloveniji tako kot že mnogokrat do sedaj in ostaja vodilni kamp v državi. Podobna priznanja je Šobec dobil tudi že od drugih evropskih avto-moto
klubov, kar ga utrjuje v skupini najboljših kampov v Evropi,
je sporočil Zlatko Kavčič, predsednik Turističnega društva
Lesce, ki upravlja s kampom, in še enkrat opozoril na težave, ki jih kampu povzroča nova avtocesta, ob kateri upravljavcu nikakor ne uspe postaviti turističnih usmerjevalnih tabel in prometnih znakov, ker to, kot poudarja, onemogočajo togi predpisi in še bolj togi izvajalci le-teh. "Lahko se izkaže, da bo zaradi tega tudi v naslednjih letih kamp utrpel
znatno škodo, ker ga mimovozeči turisti preprosto ne bodo
opazili in našli. Rešitev vidim le v tem, da odgovorni spoznajo, da je kamping turizmu treba dati prostor ob avtocestah,
saj je to turizem cest." M. A.

naročnine

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

OBČINA RADOVLJICA
Komisija za tehnične in strokovne naloge v zvezi
s postopkom vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje

Srečanje s partnerji
Na Upravni enoti Radovljica so ob koncu leta pripravili srečanje s partnerji, s katerimi sodelujejo na
lokalni ravni.
Cveto Zaplotnik
Radovljica - "Sodelovanje je
temelj dobrega delovanja
vsake organizacije, zato smo
se na upravni enoti odločili,
da se ob zaključku leta srečamo s partnerji, s katerimi
sodelujemo na lokalni ravni,
in da se jim ob tem tudi zahvalimo za konstruktivno
sodelovanje in odprt dialog," je povedala načelnica
upravne enote Maja Antonič
in poudarila, da so udeležencem srečanja predstavili
rezultate skupnega sodelovanja. Prikazali so jim delovanje upravne enote s poudarkom na bistvenih spremembah v poslovanju, še
zlasti to, kako pomemben je
prispevek vseh sodelujočih v
procesu in kako majhne izboljšave zaradi dobrega
medsebojnega sodelovanja
lahko prispevajo k učinkovitejšemu reševanju zadev in
s tem tudi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov. To se
že odraža, saj pri mesečnem
spremljanju zadovoljstva
uporabnikov dosegajo zelo
dobre oz. odlične rezultate.
"Sodelovanje in hitra odzivnost, obojestranska komunikacija, izmenjava izkušenj in
znanja, iskanje skupnih reši-

tev so prinesli kar nekaj dobrih rezultatov na vseh področjih našega delovanja. To
pa je tudi temeljni cilj delovanja naše upravne enote,"
je dejala načelnica Maja Antonič in kot pomembne novosti, ki so jih uvedli za
stranke, navedla podaljšanje
poslovanja v popoldanskem
času na Krajevnem uradu v
Bohinjski Bistrici, opravljanje dodatnih storitev na krajevnih uradih, izdajanje izpiskov iz zemljiške knjige in
potrdil iz geodetskih evidenc, informacijsko pisarno
na oddelku za okolje in prostor, vsebinsko dopolnjene
zloženke, opravljanje celovite storitve na enem mestu in
negotovinsko poslovanje na
"šalterskih" mestih. Izvedli
so tudi delovna srečanja na
področju notranjih zadev,
gospodarstva in prostora.
Udeleženci so se srečali še z
uslužbenci upravne enote,
ki organizirani v štirih oddelkih in uradu načelnice
opravijo letno približno 14
tisoč upravnih postopkov in
38 tisoč drugih upravnih nalog - največ na področju notranjih zadev (osebni dokumenti, registracija prebivališča ter vozil in voznikov,
matični register,...), gradnje

Maja Antonič, načelnica Upravne enote Radovljica
objektov in drugih posegov
v prostor (gradbena dovoljenja), kmetijstva, gospodarstva, splošnih zadev (žrtve
vojnega nasilja, vojni invalidi, vojni veterani, overitve,
izpiski).
Ob koncu leta se je sestal
tudi koordinacijski sosvet, ki
ga poleg načelnice upravne
enote sestavljajo predstavniki občinskih uprav in predstojniki območnih enot, izpostav in drugih organizacijskih enot ministrstev,
organov v njihovi sestavi ter
oseb javnega prava, katerih

ustanovitelj je država in ki
pretežno opravljajo upravne
naloge. Načelnica je navzoče
seznanila z zakonskimi
spremembami in z izboljšavami pri poslovanju upravne enote, pri tem pa je kot
dobro prakso izpostavila delovne sestanke predstavnikov državnih ustanov, ki pokrivajo isto delovno področje. V razpravi so ugotovili,
da se kažejo pozitivne spremembe na vseh področjih
delovanja in da gre za dobro
medsebojno sodelovanje in
usklajenost.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

OBVESTILO
Občina Radovljica je začela s postopkom vračila sredstev
občanom, ki so preko krajevnih skupnosti združevali finančna sredstva, delo in material za namen vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, za katerega je občina uveljavljala zahtevke za vračilo vlaganj pri državnem pravobranilstvu. Seznami upravičencev do vračila
so že bili objavljeni za vse krajevne skupnosti, razen za Radovljico - Langusova, Radovljico - Vrbnje, Radovljico - 76 in
Lesce - Hraše. Do 8. decembra 2008 so lahko vložili pritožbo vsi tisti, ki so menili, da jih na seznamih neupravičeno
ni, v mesecu januarju pa zbiramo vse pripombe, ki se nanašajo na upravičence do vračila (dedovanja, sprememba
osebnih podatkov,...).
V začetku februarja bomo objavili dokončen seznam dejanskih upravičencev, ki bodo po pošti prejeli tudi obrazce za
vpis osebnih podatkov, na podlagi katerih se bodo pripravile pogodbe-poravnave o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Spremembe seznama glede podatkov o
končnih upravičencih bodo sicer mogoče tudi v nadaljnje.
Predsednica:
Manca Tomažin, univ. dipl. prav.
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V Krpinu so spet smučali
Smučišče so dodatno utrdili z umetnim snegom, ki bi prav prišel tudi upravljavcem smučišča
v Kamni Gorici. V Kropi že nekaj časa naprav ne poženejo več.
Marjana Ahačič
Begunje - Nekdaj zelo obiskano Elanovo smučišče v
Krpinu pri Begunjah v zadnjih letih spet dobiva nekdanjo podobo. S snegom
obilna prva polovica januarja je na strmino pod Sv. Petrom privabila številne okoliške smučarske navdušence.
"Z obratovanjem smo začeli
v petek, 9. januarja. Smučišče je bilo v odličnem stanju,
dobro vzdrževano in pripravljeno. Zadnjo dobro sezono smo imeli predlani,
lani smo zamenjali jekleno
vrv in letos z umetno zasneženim smučiščem sprejeli
prve smučarje," je povedal
Bojan Kavčič, predsednik
Smučarskega kluba Radovljica, organizacije, ki je pred
nekaj leti kupila smučišče.
Kot je še dejal, se v teh deževnih dneh še niso odločili,
kako bo z obratovanjem
smučišča v prihodnje, upajo
pa vsaj na nizke temperature, ki jim bodo omogočile
pripravo umetnega snega.
"Škoda bi bilo, če smuke v
Krpinu ne bi bilo, tako kot
se je dogajalo v sedmih sezonah, preden ga je prevzel
smučarski klub. Gre za Ra-

Idilična podoba smučišča v Krpinu, kakršno je bilo sredi januarja. I Foto: Bojan Kavčič
dovljici najbližje smučišče,
ki je dobro vzdrževano in zaradi nižjih cen dostopno
marsikomu." Smučišče je,
ko obratuje, med delavniki
odprto zvečer od 17.30 do 21.
ure. Med vikendi in prazniki
je smuka možna od 9. do
15.30 in od 17.30 do 21. ure.
Za skupino, večjo od 30
smučarjev, pa poženejo napravo tudi ob delavnikih.
V občini sta pred leti obratovali še dve smučišči: v Kropi

in v Kamni Gorici. Slednje je
obratovalo še predlani, pripravljali so se tudi na letošnjo sezono, saj so tudi tam
zamenjali jekleno vrv, a je
bilo naravnega snega premalo. "Bili smo pripravljeni, a

brez umetnega snega ni šlo,
zato bi v bodoče radi našli
nekoga, ki bi bil pripravljen
vlagati v umetno zasneževanje," je povedal predsednik
Turističnega društva Kamna
Gorica Andrej Potočnik.

Tik pred zaključkom redakcije smo izvedeli, da
smučišče Krpin zaradi slabih vremenskih razmer
trenutno ne obratuje. U.P.
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Aktualno

Župan sprejel župnike
Na občini Radovljica so minuli petek pripravili tradicionalni ponovoletni sprejem za radovljiškega
dekana, župnike in predstavnike samostanskih redov.
Ana Hartman
Radovljica - Župan Janko S.
Stušek s sodelavci je tudi letos na ponovoletno srečanje
povabil dekana radovljiške
dekanije Franca Mačka,
župnike ter predstavnice
šolskih sester, frančiškank
brezmadežnega spočetja,
Inštituta frančiškank Marijinih misijonark in mariborskih šolskih sester v Radovljici. Predstavil jim je pomembnejše občinske projekte, ki jih predvideva nov
dvoletni proračun, med drugim ureditev radovljiške
Graščine, gradnjo športnega
igrišča pri šoli v Lipnici, dograditev atletskega parka pri
šoli v Radovljici, gradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v Kropi, dokončno ureditev vrtca na Posavcu, gradnjo nove knjižnice v Radovljici, gorenjskega
čebelarskega centra v Lescah,
širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij ... "Potreb je ogromno, denar pa je vedno omejen," je ob tem pristavil župan.

Takole je župan Janko S. Stušek nazdravil z radovljiškim dekanom, župniki in predstavniki
samostanskih redov v občini. I Foto: Tina Dokl
Lani je občina za sofinanciranje obnove portala na cerkvi sv. Petra v Radovljici prispevala 14 tisoč evrov, za obnovitvena dela na cerkvi v
Ljubnem pa 3.200 evrov. V
letošnjem občinskem proračunu je za ureditev trga pred
cerkvijo v Radovljici predvidenih 50 tisoč evrov. Kot je
dejal dekan Franc Maček, je
pomoč občine vedno dobrodošla: "Duhovniki se zelo

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radovljica za
leti 2009 in 2010 (DN, UO št. 107/08)
Občina Radovljica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe mladinskih programov
v Občini Radovljica za leto 2009

1. Predmet razpisa
Občina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje mladinskih programov. Predmet razpisa so naslednji programi:
- programi, namenjeni aktivnemu preživljanju prostega časa mladih,
- programi vključevanja mladih in usposabljanja mladih za vključevanje, sodelovanje v družbeni skupnosti,
- počitniški programi za mlade,
- programi izobraževanja mladih o različnih temah,
- programi različnih prireditev za mlade,
- programi pomoči mladim družinam,
- programi delovnih akcij mladih.
Za sofinanciranje mladinskih programov so v proračunu Občine
Radovljica za leto 2009 zagotovljena sredstva v višini 16.000 EUR
za programe, ki se bodo izvedli od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
2. Pogoji prijave na razpis:

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Na razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije, druge organizacije mladih in društva mladih, podmladki političnih strank iz
Občine Radovljica, ki so nosilci programov, namenjenih mladim
med 14. in 30. letom starosti in so za izvajanje take dejavnosti tudi
registrirani najmanj od 1. 1. 2009 dalje. Programi morajo vključevati
le mlade iz Občine Radovljica in se izvajajo na območju Občine
Radovljica.
Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije in društva, ki za izvajanje svoje redne dejavnosti pridobivajo redna letna sredstva ali
dotacije iz proračuna Občine Radovljica ali sredstva za program, ki
ga prijavljajo iz Športne zveze Radovljica ali iz Zveze kulturnih
društev občin Bled, Bohinj, Radovljica in ostali javni zavodi Občine
Radovljica. V kolikor je organizacija ali društvo v letu 2008 prejelo
sredstva za programe iz razpisa za leto 2008, pa ni bilo posredovanega ustreznega vsebinskega in finančnega poročila, se vloga
ne obravnava in se s sklepom zavrže.

trudijo pri obnovi cerkva,
vendar pa so te investicije
pogosto preveliko breme zanje in za majhno število vernikov. V imenu vseh duhovnikov prosim, da bi še naprej imeli posluh za obnovo
cerkvenih objektov, ki niso
dragoceni le za vernike, ampak za vse ljudi, saj gre za
velike kulturne spomenike."
Ob tem je še dodal, da bi pomoč potrebovali tudi pri na-

kupu novih orgel v leški cerkvi, ki bodo stale čez 200 tisoč evrov, in obnovi zvonika
radovljiške cerkve, ki je ocenjena na 110 tisoč evrov,
precejšen zalogaj pa bo tudi
obnova fasad na cerkvah v
Begunjah in Ljubnem.
Predstojnik samostana na
Brezjah je ob tej priložnosti
dal pobudo za ureditev dodatnega parkirišča na državnem zemljišču na Črnivcu.

Občina Radovljica pripravlja nova prostorska
dokumenta občine, Strategijo prostorskega
razvoja in Prostorski red.
Postopek Prostorskega reda
se je začel s sprejemom programa priprave 9. januarja
2006, druga prostorska
konferenca je bila 5. marca
2007. Javna razgrnitev je
potekala od 19. marca 2007
do 18. aprila 2007, podaljšana je bila potem še do 18.
maja 2007. Dokument je bil
v osnutku obravnavan na
občinskem svetu na 5. redni
seji 28. marca 2007.
Zaradi velikega števila novih pobud, ki so bile podane v času javne razgrnitve,
se je občina odločila za
vključitev podanih pobud v
postopek. Zato je potekala
ponovna javna razgrnitev
od 8. avgusta do 6. septembra 2007, obravnava na občinskem svetu je bila 3. oktobra 2007. Občinski svet
je povzetek okoljskega poročila obravnaval 19. marca
2008, javna razgrnitev
okoljskega poročila pa je
potekala od 5. maja 2008
do 4. junija 2008.

Po zbranih pripombah in
na podlagi sprejetih stališč
do pripomb in predlogov iz
javnih razgrnitev se sedaj
izdeluje predlog za posredovanje nosilcem urejanja
prostora v mnenja. Predhodno je potrebno s prostorskim redom uskladiti
tudi okoljsko poročilo in
strateški del - strategijo
prostorskega razvoja. Načrtujemo, da bo celovit prostorski dokument posredovan v mnenje nosilcem urejanja prostora konec marca
letos. V programu dela občinskega sveta pa je začrtano, da bo končni dokument
strategije prostorskega razvoja in prostorski red obravnaval v tretjem trimesečju
letošnjega leta po prejetem
sklepu ministra oziroma
vlade o potrditvi.
Staša Čelik Janša,
vodja Oddelka za okolje
in prostor

rim je program namenjen, cilji in natančna vsebina programa, predvidena evalvacija ...), dosedanje delo z mladimi oz. dosežki prijavitelja glede izvajanja programov za mlade, odgovorni nosilec programa in ostali sodelujoči v programu in njihove reference,
- finančna konstrukcija programa - prihodki (lastna sredstva, zaprošena sredstva iz občine, morebitno že dodeljena sredstva iz
drugih razpisov, sponzorska sredstva, sredstva drugih občin),
odhodki s priloženim izračunom urnih postavk vodij programa in ostalih sodelujočih v programu in izračun vrednosti programa na
posameznega mladega udeleženca.
- vse zahtevane podatke je potrebno vnesti v Razpisni obrazec za
sofinanciranje mladinskih programov v letu 2009, ki je dosegljiv na
spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si. Razpisni
obrazec oz. dokumentacija in razpis sta dostopna tudi v glavni pisarni občine ali sobi št. 7 v pritličju, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Č. b. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV

4. Kriteriji za izbor posameznih programov:

1. Programi lahko prejmejo največ do 50% ovrednotene zgornje
meje vrednosti programa in ne več kot 1500 EUR ne glede na celotno vrednost programa oz. na celotno izračunano vrednost programa po upoštevanju druge točke.
2. Materialni stroški programov se bodo upoštevali največ do 70%.
V celotni vrednosti programa bo upoštevano največ 5% administrativnih stroškov pri posameznem projektu (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca oz. mladinske organizacije ali društva, npr.: PTT
storitve, pisarniški material, računovodske storitve, druge storitve,
najemnine, ...).
3. Investicijski stroški ne bodo upoštevani.

A. KVALITETA IN REALNOST, INOVATIVNOST PREDLOŽENEGA PROGRAMA:
1. program je vsebinsko jasno, podrobno predstavljen in ima
postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa (0-6
točk)
2. inovativnost programa ali pa poteka več kot tri leta (0-2 točki)
3. zahtevnost programa (0-2 točke)
B. SODELOVANJE MLADIH IN PROSTOVOLJCEV V PROGRAMU:
1. mladi aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa (0 3 točke)
2. izvajalci programa so prostovoljci (0 - 4 točk)
C. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo vseh prihodkov in
odhodkov (0 - 6 točk)
2. višina urnih postavk akterjev programa je jasno predstavljena (02 točki)
3. in drugi stroški progama glede na število uporabnikov so jasno
predstavljeni in so primerljivi in realni (0-4 točke)
Č. a. OBSEŽNOST PROGRAMA ZA MLADE

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija:
- predstavitev prijavitelja programa: obvezno navesti točen naslov,
kontaktno osebo, telefon, transakcijski račun ali podračun in kje je
odprt, matično številko, davčno številko, registracijski list,
- natančna predstavitev programa (termin, lokacija izvedbe, predvideno število mladih iz radovljiške občine (od 14. do 30. leta), kate-

Priprava občinske strategije
prostorskega razvoja in
prostorskega reda

1. program je namenjen vključitvi skupine do 10 mladih ....0 točk
2. program je namenjen vključitvi skupine 11- 100 mladih.....2 točki
3. program je namenjen vključitvi skupine 101 - 1000 mladih....4
točke
4. program je namenjen vključitvi skupine nad 1000 mladih...6 točk

1. 30-50%.... 2 točki
2. 51-70%.... 4 točke
3. nad 70%.... 6 točk
D. FINANČNA DOSTOPNOST ZA MLADE
1. udeležba mladih v projektih je brezplačna.... (0 - 2) točki
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki bodo za dva ali
več kriterijev pod razdelkom A in C ocenjeni z 0 točk, ter programi,
ki od možnih 43 točk ne bodo zbrali vsaj 22 točk.
5. Druga merila za dodelitev sredstev:

6. Rok za prijavo
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele najkasneje do 12. 02.
2009 do 12. ure na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica. Vloge morajo biti v zaprti kuverti z oznako "Ne
odpiraj" in s pripisom "Sofinanciranje mladinskih programov 2009".
Na hrbtni strani navedite točen naslov prijavitelja programa. Vse dodatne informacije dobite na občinski upravi na tel. št. 537 23 41,
Anja Kostanjevec.
7. Obvestilo o izboru
Komisija za mladinsko dejavnost v občini Radovljica bo na osnovi
prispelih vlog v 15 dneh po zaključku razpisa vloge obravnavala,
pripravila predlog za sofinanciranje mladinskih programov v Občini
Radovljica za leto 2009 in ga predlagala županu. Občinska uprava
bo na županov predlog izdala ustrezne sklepe. Izbrani izvajalci bodo
z Občino Radovljica sklenili še posebno pogodbo o sofinanciranju
mladinskih programov za leto 2009.
Datum: 15. 01. 2009
Številka: 431-4/2009
Janko S. Stušek, l.r.
ŽUPAN
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Občinske novice
Pomoč ob izgubi
zaposlitve
Tudi radovljiški center za socialno delo ponuja
pomoč tistim, ki so izgubili zaposlitev.
Marjana Ahačič
Radovljica - Center za socialno delo s psihosocialno pomočjo pomaga v obliki razgovorov, dajanja informacij,
ugotavljanju potreb in iskanju možnih rešitev v dani situaciji. Pomagajo pa tudi z
materialno pomočjo.
"Naloga Centra za socialno
delo je preprečevanje in reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in
skupin prebivalstva. Svojo
dejavnost opravljamo v okviru socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil. Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav, obsegajo
pa aktivnosti in pomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva," pojasnjujejo na radovljiškem Centru
za socialno delo.
Prva socialna pomoč je tako
namenjena uporabnikom, ki
prvič iščejo pomoč pri njih,

čem v Republiki Sloveniji,
kjer tudi prebivate. Minimalni dohodek po Zakonu o
socialnem varstvu znaša
221,7 evra.
Izredno denarno socialno
pomoč pristojni center lahko dodeli posamezniku oz.
družini, ki se znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih
s preživetjem, na nastanek
katerih ni mogla vplivati.
Enkratne denarne pomoči iz
sredstev občine pa za premostitev materialne stiske
lahko dobijo občani s stalnim prebivališčem v Radovljici, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se ne po lastni
krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna
bolezen, invalidnost, smrt v
družini, izguba zaposlitve,
ločitveni postopek ...) znašli
v takšnem položaju, da ne
morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Prva socialna pomoč je namenjena uporabnikom, ki prvič iščejo pomoč na centru za socialno delo, osebna pomoč pa je odvisna od potrebe
upravičenca in njegove sposobnosti aktivnega
vključevanja pri razreševanju stisk.

osebna pomoč pa je odvisna
od potrebe upravičenca in
njegove sposobnosti aktivnega vključevanja pri razreševanju stisk in težav ter aktivnega sodelovanja ključnih
dejavnikov okolja.
Uporabnikom so namenjene tudi različne materialne
pomoči. Denarno socialno
pomoč lahko pridobite, če:
vi in vaši družinski člani nimate dovolj sredstev za preživetje, pravice po drugih zakonih pa ste že uveljavili
(npr. ste izgubili zaposlitev,
prenehali prejemati denarno nadomestilo Zavoda RS
za zaposlovanje); če nimate
premoženja, ki bi vam omogočalo preživetje, če aktivno
rešujete svojo socialno problematiko, ste državljan Republike Slovenije in imate
tu stalno prebivališče ali ste
tujec s stalnim prebivališ-

Druge pravice, ki jih je v
primeru izgube mogoče
uveljaviti na centru za socialno delo, so še državne štipendije in otroški dodatek,
ki jih je moč znova uveljavljati, ko se spremenijo okoliščine, v kateri se je znašla
družina. "Če starši upravičenca do državne štipendije
izgubijo zaposlitev, ostanejo brez plače, lahko sporočijo nastalo spremembo in o
pravici do državne štipendije se znova odloča, tudi če
je bila vlagatelju pravica do
državne štipendije zavrnjena iz razloga preseganja dohodkovnega cenzusa," pojasnjujejo na Centru za socialno delo. "Podobno je pri
otroškem dodatku, ko lahko center zaradi spremenjenih okoliščin ponovno
izračuna višino otroškega
dodatka."

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

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

Karis d.o.o., Gorenjska cesta 33c, Radovljica

Nudimo vam pestro izbiro:
❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseyja
❖ blaga za svečane priložnosti
❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira
podlog, zadrg, sukancev, gumbov
in ostale pozamenterije.

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

Mladi si želimo
mladinski center
Petra Dobar, članica občinskega sveta (LDS)
Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite?
"Stara sem 27 let in živim v
Vrbnjah. Končala sem gimnazijo, trenutno pa pišem
diplomsko delo in s tem zaključujem Fakulteto za organizacijske vede v Kranju.
Zaposlena sem na študentskem servisu, občasno pa
pomagam tudi v gostinskem
lokalu."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"Menim, da občina dobro
skrbi za infrastrukturo, kot
so vodovodi in kanalizacije,
za kar je tudi v proračunih
za leti 2009 in 2010 namenjeno kar veliko denarja.
Prav tako ne pozablja na
kulturo in šport ter na ostale
zakonske obveznosti. Kot
predsednica komisije za
mladinsko dejavnost sem
zelo vesela, da se tudi za
mladinske projekte namenja več denarja. Mladi vsako
leto izvajajo več kvalitetno
pripravljenih projektov in je
prav, da jim občina daje dodatno vzpodbudo."

podporne aktivnosti mladim
za uresničitev njihovih lastnih idej, kreativno preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje, prostovoljno delo, svetovanje, druženje,... Za ustanovitev takega
centra potrebujemo le ustrezno lokacijo in ljudi, ki so ga
pripravljeni voditi. Mislim, da
bi se to dalo hitro rešiti."

Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"V občini manjka mladinski
center, ki bi nudil pomoč in

Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Želim si, da bi v Vrbnjah
čim bolje in čim hitreje
uresničili projekt ureditve

Petra Dobar I Foto: Anka Bulovec
športnega igrišča. Koalicija
je za igrišče potrdila sredstva, pri osnutku proračuna
je to predlagala LDS pa tudi
domačini so se zelo angažirali. Dobro bi bilo tudi urediti cesto in ob njej pločnik
do Radovljice. Za starejše in
najmlajše vaščane je pot lahko nevarna in naporna, še
zlasti zato, ker v Vrbnjah ni
javnega prevoza in je pešpot
njihova edina možnost."
Kako preživljate prosti čas?
"Prosti čas, ki ga imam na
razpolago, porabim za dru-

ženje s prijatelji, tek, odbojko ali kakšno dobro knjigo."
Kot slišimo, uživate v športnem plezanju. Nam lahko
poveste kaj več?
"S športnim plezanjem se
ukvarjam že od dvanajstega
leta, vendar danes ne več
profesionalno. Sedaj plezam
le še za zabavo, lastno potrebo do premagovanja ovir in
povečanje adrenalina, najraje v toplih in suhih dneh v
naravnih stenah pri nas ali
pa tudi v tujini."

Otoče

Lipnica, Ljubljana

Zaradi poledice cesta zaprta za promet

Lipniška dolina na sejmu Turizem in prosti čas

Lokalna cesta Posavec-Podnart je v Otočah že štirinajst dni
zaprta. Zaporo za ves promet je odredil občinski inšpektor,
ko je ugotovil, da huda poledenelost cestišča na dolžini petih metrov zelo ogroža prometno varnost. Gre za odsek ob
železnici, ki ga že nekaj časa ob vsakem večjem deževju zalije voda, razmere pa so se še posebej zaostrile letošnjo jesen, ko sta v udor, ki je nastal na poplavljenem območju, na
srečo brez posledic za zdravje padla dva okoliška fanta.
Vzdrževalec lokalnih cest, Cestno podjetje Kranj, je cesto zaprl, stanje pa so si skupaj ogledali predstavniki Občine Radovljica in Slovenskih železnic ter se dogovorili o načinu sanacije propusta pod cesto, ki bo omogočil normalen odtok
meteornih in zalednih voda. Cestno podjetje Kranj bo z deli
začelo takoj, ko bo vreme to dopuščalo, in jih nato izvedlo v
roku enega tedna. M. A.

V sodelovanju z Ustanovo Po poteh kulturne dediščine Slovenije in društvom Naša Slovenija se na sejmu Turizem in
prosti čas, ki je na ogled med 22. in 25. januarjem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, predstavlja tudi Lipniška
dolina. Na pobudo Fundacije za razvoj Lipniške doline se je
zbral krog gostinskih, turističnih in kulturnih delavcev iz doline, ki na sejmu predstavlja zanimivo podobo območja
med Savo in Jelovico. Še posebej zanimivo bo danes, 23. januarja, ko bo razstavni prostor ustanovo PKD popolnoma v
luči Lipniške doline, ki se bo ob 16.15 predstavila tudi s programom na odru steklene dvorane. M. A.
Radovljica

Zakaj mladostnika mamijo droge?
Predstavniki Lokalne akcijske skupine Radovljica v sodelovanju s knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica v ponedeljek, 2. februarja, ob 19. uri pripravljajo že četrto klepetalnico za starše, tokrat z naslovom "Zakaj mladostnika mamijo droge?" S starši se bosta tokrat pogovarjala strokovna
sodelavca LAS-a, psihologinja Mateja Šparovec, in policist
kriminalist Sašo Čotar. Na naslednjem srečanju bo beseda
tekla o vedenju otrok doma in v šoli. M. A.
Radovljica

Z delom začenja strokovna posvetovalnica
Območno združenje Rdečega križa Radovljica bo odprlo
Strokovno posvetovalnico s področja pokojninsko invalidskega zavarovanja in socialno humanitarne dejavnosti. Vodila jo bo Olga GRM. Prvič bo odprta v sredo, 4. februarja,
in sicer od 15. do 17. ure, zatem pa vsako sredo ob isti uri v
prostorih OZRK na Gorenjski cesti 25 v Radovljici. Pomoč
oziroma posvetovanje je brezplačno. V. K.
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Kultura

Prvi koncert
citrarskega orkestra

Radovljica

Grb grofov Thurnov pripoveduje
V radovljiški knjižnici A. T. Linharta so za ta mesec pripravili manjšo razstavo o zgodbi, ki jo pripoveduje grb grofov
Thurnov nad vhodom v radovljiško graščino. Mag. Jure Sinobad jo je posvetil 120. obletnici rojstva Gustava ThurnaValsassina, hkrati pa avtor opozarja še na tri, v letu 2008
prezrte radovljiške obletnice: 200-letnico rojstva dr. Antona
Füstra, 160-letnico revolucionarnih dogodkov leta 1848 in
100-letnico rojstva skladatelja Pavla Šivica. "Prav nasproti
radovljiške graščine stoji nekdanja mestna lekarna, v kateri
je bil 5. januarja 1808 rojen dr. Anton Füster, duhovnik, pedagog, filozof, politik in pomemben udeleženec revolucionarnih dogodkov leta 1848 na Dunaju. Dunajski dogodki so
močno odmevali tudi v Radovljici, ki je pred 160 leti dobila
svojo prvo čitalnico oz. bralno društvo. Pomemben član čitalnice in komandant radovljiške narodne straže je bil tudi
oče grofa Gustava, Vincencij Thurn-Valsassina. 2. februarja
1908 se je v Predmestu št. 75 rodil skladatelj Pavel Šivic. Slovenski glasbeniki so leto 2008 proglasili za leto Pavla Šivica,
v njegovem rojstnem mestu pa smo žlahtno obletnico skoraj povsem prezrli," opozarjajo radovljiški knjižničarji. M. A.

V radovljiški Graščini je nastopil Slovenski citrarski orkester, sestavljen iz učiteljev in učencev
citer iz vse Slovenije.
Ana Hartman

Danes odprtje razstave Plakat miru
Danes ob 18. uri bo v galeriji Avla Občine Radovljica otvoritev razstave Lions cluba Bled Plakat miru, ki so ga oblikovali učenci OŠ dr. Josipa Plemlja Bled pod vodstvom mentorice Sergeje A. Lapajne. M. A.

Francoski gypsy swing v Radovljici

Kot solistka je sodelovala tudi violinistka Laura Gašperšič, sicer učenka radovljiške glasbene
šole. I Foto: Tina Dokl
Pogačnik (oba učenca radovljiške šole), flavtistka in
pevka Maja Weiss, pevka
Ester Najger, harmonikar
Kristijan Lanšček in kitarist
Robert Petan. Program je
bil obogaten s petjem celotnega orkestra, ki se mu je z
veseljem pridružilo tudi občinstvo.
"Odziv na citrarski koncert
v Radovljici je bil zelo do-

ber, zato mislim, da imajo
citrarske prireditve na Gorenjskem lepo prihodnost,"
je bila zadovoljna Urška
Praprotnik Zupan, koordinatorica koncerta in učiteljica citer v Radovljici. Kot je
pojasnila, se je Slovenski citrarski orkester na pobudo
Petra Napreta prvič zbral
konec lanskega novembra
na srečanju v Brežicah.

Smučarji v stari opremi
za pokal Koledniki
Cveto Zaplotnik
Kropa - Klub Talesenih bo
jutri, v soboto, na travniku
za gostilno pri Jarmu v Kropi pripravil že deseto tekmo
smučarjev v stari opremi za

pokal Koledniki. Smučarji
se bodo začeli zbirati ob pol
desetih dopoldne, ob desetih bo ob spremljavi Pihalne
godbe Gorje pozdravni nagovor tekmovalcem in gledalcem, ob pol dvanajstih se

bo začela tekma - najprej
spust in nato še skoki za
moške in ženske. Razglasitev rezultatov bo ob treh popoldne. Predsednik kluba
Joža Eržen upa, da jim vreme ne bo nagajalo.

V Linhartovi dvorani je včeraj nastopila francoska gypsy
swing skupina Poum Tchack, izjemni sekstet izvrstnih glasbenikov in pevcev, ki je nastal leta 1999 na obronkih Marseilla in se sprva uveljavil kot ulični bend. Od prvih uličnih
koncertov do danes so obredli vse mogoče odre od Essauire
v Maroku do Hongkonga. Osnovno vodilo v njihovi glasbi
so vroči in poskočni ritmi ciganskega swinga, vendar se zelo
radi odpravijo tudi na izlet v druge glasbene svetove. Njihova muzika je strastna, celo magična in že po uvodnih taktih
odpre pot za stik z občinstvom. M. A.

Tam je v sklopu študijske
skupine učiteljev citer potekala celodnevna vaja orkestra, skupaj pa igralo rekordnih 75 citrarjev. "Srečanje je tedaj dobro uspelo,
prav tako tudi drugo srečanje v Radovljici, ki smo ga
nadgradili s koncertom,
pred katerim smo torej imeli samo dve vaji," je dodala
Praprotnik Zupanova.

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

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

Radovljica - Minulo soboto
je v radovljiški Graščini svoj
prvi nastop imel Slovenski
citrarski orkester, ki ga je
sestavljalo 60 članov - učiteljev in učencev citer iz vse
Slovenije. Pester program je
navdušil občinstvo v nabito
polni baročni dvorani. Orkester je izvedel osemnajst
skladb. Poslušalci so prisluhnili tako klasični citrarski literaturi kot skladbam
sodobnih avtorjev, priredbam zimzelenih in alpskih
melodij ter pokrajinskih
skladb, še posebej pa je bil
zanimiv del, v katerem so
mladi igrali slovenske ljudske pesmi, kot so Lisička je
prav zvita zver, Mamica je
kakor zarja, Pod to goro zeleno, Vsi so prihajali ... Slišali
so tudi ameriško tradicionalno Dolina Rdeče reke,
koncert pa so sklenili z
vsem dobro znano skladbo
Ko si srečen, prirejeno z različnimi citrarskimi zvočnimi učinki in petjem.
Glasbo za koncert, ki je bil
hkrati drugi koncert abonmaja Glasbene šole Radovljica, sta večinoma priredila
Peter Napret in Tomaž Plahutnik, člana citrarskega orkestra. Kot solisti so nastopili violinistka Laura Gašperšič in trobentač Marko

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!
Smučarji po starem - gozdarji in lovci pred tekmo leta 2007 I Foto: Matjaž Chvatal

www.optika-berce.si
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Varnost
V decembru
Policijska postaja
Radovljica
Pregled dela policistov
v preteklem mesecu
Radovljiški policisti so decembra 2008 obravnavali
41 kaznivih dejanj, 27 prometnih nesreč, dva dogodka in posredovali na 30 intervencijah. Poleg interventnih nalog so ugotovili
tudi več kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. Zaradi
prekoračitve hitrosti so policisti obravnavali 26 voznikov, ki so jim izdali 26
plačilnih nalogov. Med njimi so dvema voznikoma
poleg izrečene globe zaradi
prekoračene hitrosti v naselju izrekli tudi tri kazenske točke. Največja izmerjena prekoračena hitrost v
naselju je bila 84 km/h,
zunaj naselja pa 94 km/h.
Največja izmerjena koncentracija alkohola v organizmu voznika motornega
vozila v cestnem prometu
je bila 0,97mg/l (1,94 promila).

Poškodovanje stekla
Lesce - Policisti Policijske
postaje Radovljica so bili obveščeni, da so neznani storilci razbili okenska stekla v
čakalnici na železniški postaji v Lescah. Z navedenim
dejanjem so povzročili materialno škodo v višini pribl.
200 evrov. Za neznanimi
storilci policisti še zbirajo
obvestila.

Kršitev javnega reda
Ljubno - Policisti PP Radovljica so bili obveščeni,
da v eni izmed stanovanjskih hiš v naselju Ljubno,
mož razgraja in razbija
predmete v stanovanju.
Zato je žena zaprosila za
intervencijo policije. Na
kraju so policisti ugotovili,
da so omenjenega že obravnavali zaradi kaznivega
dejanja Nasilje v družini.
Zaradi prijavljene kršitve
so mu izdali plačilni nalog
v višini 625 evrov. Zaradi
obsega in trajanja kršitev
pa so policisti nasilnemu
partnerju, v skladu z določbami Zakona o policiji,
odredili ukrep prepovedi
približevanja.

Tatvina v trgovini
Radovljica - Iz ene izmed
večjih trgovin znanega trgovskega podjetja so radovljiške policiste obvestili, da
so trgovke v trgovini zalotile moškega, ki si je v trgovini prilastil nekaj prodajnih
artiklov. Policisti so občanu
ukradene predmete zasegli
in jih vrnili trgovkam, zoper moškega pa so napisali
kazensko ovadbo na pristojno okrajno tožilstvo.

Vlom v poslovne prostore
Lesce - Radovljiški policisti
so bili obveščeni, da je neznani storilec vlomil v poslovne prostore v objektu
Železniške postaje LesceBled. Pri tem si je prilastil
POS terminal in žige. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je navedeno kaznivo dejanje storila
oseba z območja Jesenic.
Policisti so mu ukradene
predmete zasegli in ga s kazensko ovadbo predali pristojnemu preiskovalnemu
sodniku.

Prijet storilec več
kaznivih dejanj
Lesce - Policisti Policijske
postaje Radovljica so z zbiranjem obvestil ugotovili, da
je občan z območja Lesc,
utemeljeno osumljen več
kaznivih dejanj vlomov v
osebna vozila in stanovanjske hiše na območju Drage,
Bleda in Jesenic, o čemer
smo poročali v letu 2008.
Policisti so storilca, sicer
njihovega starega znanca, s
kazensko ovadbo predali
pristojnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Ponarejen kovanec
Radovljica - Uslužbenka ene
izmed bank na območju Radovljice je policiste Policijske postaje Radovljica obvestila, da je pri štetju evrske
gotovine našla kovanec za 2
evra, za katerega sumi, da je
ponarejen. V banko je kovanec prinesel podjetnik, ki je
v banko prinesel dnevni izkupiček. Policisti so sporni
kovanec zasegli in ga poslali
v pregled. Za neznanim storilcem, ki je sporni kovanec
spravil v obtok, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.
Ob tem policisti opozarjajo
vse občanke in občane občine Radovljica, naj bodo pri
poslovanju z evrskimi kovanci še posebej previdni,
saj policisti na območju Policijske postaje Radovljica
beležijo kar nekaj ponarejenih kovancev za 2 evra.

Tatvine iz
stanovanjskih hiš
Radovljica - Policisti Policijske postaje Radovljica so bili
obveščeni, da je neznani
storilec izvršil več drznih
tatvini iz stanovanjskih hiš
na območju Radovljice. Ob
tem je izkoristil opustitev
samozaščitnih ukrepov lastnikov hiš in si iz prostorov
prilastil predvsem gotovino.
Policisti za neznanim storilcem nadaljujejo z zbiranjem obvestil, obenem pa
opozarjajo vse občane, da
poskrbijo za samozaščitne
ukrepe pri varovanju svojega premoženja, predvsem
pa naj zaklepajo vhodna vrata stanovanjskih hiš.

Na smučišču nismo sami
Da bi bili užitki na snegu čimbolj varni, policisti opozarjajo na upoštevanje osnovnih pravil in
varnostnih priporočil.
Marjana Ahačič
Vsako smučarsko sezono se
na slovenskih smučiščih poškoduje skoraj tisoč smučarjev. "Za red in sožitje na
smučišču smo odgovorni
vsi. Tudi na smučiščih veljajo napisana in nenapisana
pravila vedenja. Gneča na
smučiščih terja predvsem
veliko samodiscipline in
spoštovanje pravic vseh
uporabnikov smučišča. Vodijo naj nas pazljivost, preudarnost, strpnost in odgovornost, vsekakor pa spoštujmo opozorila, odredbe
in navodila nadzornikov,
policistov in drugih oseb, ki
skrbijo za varnost na smučišču," znova opozarjajo
tudi radovljiški policisti.
Smučišča so opremljena z
obvestilnimi in opozorilnimi znaki, ki morajo biti postavljeni na najbolj opaznih
mestih. Obveščajo predvsem o smeri in težavnostni stopnji smučarske proge,
opozorilni znaki pa na nevarna mesta in v vrsti nevarnosti. A prav neupoštevanje znakov je po izkušnjah policistov pogost vzrok
najhujših nesreč. "Ob nesreči na smučišču so udeleženci in očividci nesreče
dolžni nadzorniku na smučišču posredovati osebne
podatke. Udeleženec nesreče, ki ni poškodovan, in oči-

Policisti tudi svetujejo, da si pred odhodom na smučišče zapišete podatke o smučarski
opremi, da bi jo lahko opisali, če bi vam jo ukradli.
videc nesreče morata počakati na kraju nesreče do prihoda policista ali dokler ni
končan ogled, razen če policist ali druga uradna oseba,
ki vodi ogled, ne odloči drugače," opozarjajo policisti.
"Da bi bili užitki na snegu
čimbolj varni, svetujemo,
da upoštevate vsaj osnovna
pravila in varnostna priporočila: smučajmo previdno,
odgovorno in skladno s pravili; pri smučanju uporabljajte smučarsko čelado (za

otroke je obvezna); ne smučajte med zaporo smučišča;
ne zadržujte se na ozkih ali
nepreglednih delih smučišča; vozite tako, da ne ogrožate drugih; ne onesnažujte
okolice; ne zadržujte se na
smučišču, če ste uživali alkohol ali mamila; zavarujte
svoje premoženje in spravite dragocenosti na varno;
osebne dokumente imejte
vedno pri sebi ter ne puščajte smuči in smučarske
opreme nezavarovane. Sve-

tujemo tudi, da si pred odhodom na smučišče zapišete podatke o smučarski
opremi, da bi jo lahko opisali, če bi vam jo ukradli.
Zapišite si znamko, tip,
barvo, dolžino in tovarniško
številko smuči ter znamko
in lastno oznako smučarskih vezi. Priporočamo
vam, da si zabeležite tudi
posebne znake svoje opreme, kot so poškodbe, morebitna servisna popravila in
podobno."

Radovljica

Gasilska preventivna pobarvanka
Ideja o gasilski pobarvanki, namenjeni otrokom v vrtcih in
prvem razredu osnovnih šol, se je v Prostovoljnem
gasilskem društvu Radovljica rodila avgusta lani. Pobarvanka bo vsebovala preventivno gradivo, s pomočjo katerega
bodo otroci spoznali nekaj najbolj pomembnih osnov
gašenja začetnih požarov, klica na pomoč oziroma na
številko 112 in reagiranju ob zaznavi nesreče. Knjižica je za
otroke brezplačna, vsebuje preventivno gasilsko tematiko in
je namenjena gasilskim društvom, ki bodo na tak način svoje delo (z razdeljevanjem pobarvanke otrokom) še bolj približali in se vtisnili v srca otrok, pa tudi njihovim staršem. Kot
je povedal predsednik PGD Radovljica Igor Marijan, so pobarvanko začeli ustvarjati na območju občine Radovljica,
kjer so pridobili soglasje Gasilske zveze občine Radovljica.
Predstavili in tržili naj bi jo še v drugih občinah oziroma
gasilskih zvezah, ter tudi tako pomagali gasilcem približati
njihovo dejavnost otrokom in širši množici ljudi. V. K.

Za večjo varnost pešcev
Ta mesec v okviru akcije "Pešec, bodi preVIDEN” policisti
izvajajo aktivnosti za večjo varnost pešcev, ki so ena izmed
najbolj izpostavljenih kategorij udeležencev v prometu in so
za vozniki osebnih avtomobilov druga najpogostejša žrtev
prometnih nesreč. Še posebej pogosto so v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne. "Pešci so pogosto žrtve nesreč
zaradi neustreznega ravnanja voznikov. Kljub temu pa ne
smemo zanemariti nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so pogosto žrtve
prometnih nesreč zaradi napak ali kršitev predpisov, ki jih
povzročajo sami. Večina nesreč, ki jih povzročijo starejši s
svojimi napakami, so posledica slabšanja psihofizičnih sposobnosti, neustreznih barv oblačil, neuporabe odsevnih
predmetov in nenazadnje tudi hoje pod vplivom alkohola.
Večina prometnih nesreč z najhujšimi posledicami med
pešci se zgodi na cestah, ki niso opremljene s pločniki, dokaj pogoste pa so tudi nesreče na prehodih za pešce. M. A.

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

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

www.gorenjskiglas.si

Pod modro lučjo

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

Civilne iniciative
Prva zanimiva ugotovitev je,
da izraza civilna iniciativa
naša zakonodaja ne pozna. V
ustavi so v treh členih posredno zapisane osnove za delovanje takih združenj. Največ
izkušenj z njimi ima najbrž
J. Urbanc, ki sodeluje pri večini CI v radovljiški občini.
Osebno ima o vseh z izjemo
ene, ki jo je "ustvaril" le posredno in jo sedaj pripisuje
županu, zelo dobro mnenje.
Za lažje razumevanje uspehov
CI si je najbolje pogledati konkreten primer. Mimo Radovljice imamo poglobljeno izvedbo
avtoceste. Uporabnik z nje ne
vidi, kaj se skriva za temi nasipi. Orientacija je težka še za
domačine in mnogo ljudi se je
v prvem poskusu gladko peljalo
mimo odcepa za Lesce in Bled
naprej proti Jesenicam. Kombinacija obeh težav večino potencialnih gostov popelje mimo
Radovljice. Dodatna zanimivost je občutek mnogih ljudi,
da ta "kanal" mimovozečim
da občutek, da v tem okolju
niso zaželeni. Kdor se dosti
vozi po svetu, najbrž ve, da je
mimo turističnih krajev avtocesta speljana tako, da si jih potniki vsaj za določen čas lahko

ogledajo. Protihrupne ovire so
vedno premišljeno postavljene
in mnogokrat prozorne.
Učinek inovativnega pristopa
se že odraža v zelo negativnem trendu, ki ga opažajo gostinci v okolici Radovljice in
Bleda. Točne številke še niso
znane, jih bomo pa objavili,
ko bodo poznane. Že v tem
trenutku je jasno, da bo treba
zmanjšati dejavnost in s tem
število zaposlenih.
Da bi poudarili svoj negativen odnos do obiskovalcev, in
povečali negativen učinek
tako izvedene avtoceste, "varstveniki okolja" blokirajo izdelavo obeh servisno informativnih postajališč. Gost, ki se
ustavi, kaj kupi in se informira o okoliških znamenitostih,
s svojim postankom enostavno preveč obremeni okolje??!
Obe postajališči bi skupaj zaposlovali okrog 30 ljudi, s primernim informiranjem obiskovalcev pa pomenijo edino
kratkoročno pot za reševanje
nastale zagate turističnih delavcev in ohranjanje dejavnosti. Gospoda Urbanca to očitno ne zanima prav preveč.
Zanj štejejo le politične točke.
Žalostno je, da takemu pristopu nasedajo tudi povsem razumni ljudje. Večina si želi
okolje z dobro socialno varnostjo, visoko stopnjo zaposlenosti, visokimi plačami in pokojninami. Radi bi imeli odlične pogoje za kulturno in
športno udejstvovanje. Mnogim pa očitno ni jasno, da to
ni izvedljivo, če bo nad nami
vedno bedel nekdo, ki bo za
lastne točke uničeval vsako
poslovno priložnost, od katere
nima direktne koristi.

Mnogo koristneje bi bilo, če bi
gospod Urbanc vsaj občasno
prišel v javnost s kakšno idejo,
kako v občini povečati število
delovnih mest. S svojo ekipo
bi nam lahko pripravil spisek
dejavnosti, ki v okolju ustvarjajo najboljši ekonomski učinek ob minimalnem vplivu
na okolje. Žal je to glede na
njegov način delovanja precej
utopično.
Za Združenje PULL,
J. Vidmar

Ob vstopu v novo
leto 2009 (2)
Vsebino županovega članka
na tretji strani DN z zgornjim
naslovom najbolje komentira
novoletna zahvala na drugi
strani iste. Med kupom prejetih zahvalnic osebnih in poslovnih partnerjev je verjetno
tudi zahvala gospodarske
družbe Predence, o kateri lahko beremo na isti strani. Od
lokalne skupnosti župan v
času recesije zahteva prenehanje pisanja kritičnih člankov v
medijih, ker po njegovem krajani odganjajo investitorje. Od
občanov pričakuje lojalnost v
obliki odpovedovanja pisanja
kritičnih člankov v medije, v
katerih, po mnenju župana,
širimo polresnice in laži. Nedvomno se v takšnih izjavah
kaže županova nervoza do
drugače mislečih občanov, ki
so mu trn v peti.
Župan recesijo vse od zapletov z igralnico Dvorska vas
podtika opoziciji (ki si jo je
določil, notranjega sovražni-

ka pa preganja z vsemi sredstvi), ki da plaši kapital in se
danes več ne lepi na občino
tako kot včeraj. Enako je z
ALC: nihče ne more preprečiti gradbenega dovoljenja za
stezo, a brez zemljišč ne gre.
Župan: kapital je bil kredit,
banke so priprle pipice, ne pa
opozicija! Povezovanje osebnega s političnim nezadovoljstvom zagovornikov demokracije pa že meji na paranojo in zagovarja metodo: najprej diskreditacija, potem likvidacija. Recesije, na katero
se župan sklicuje, bo čez nekaj mesecev ali leto konec, degradirano okolje zaradi zgrešenih investicij pa bo ostalo.
Zato suho naštevanje novih
podvigov, ki da bodo storjeni v
preostalih dveh letih mandata, ni prepričljivo zaradi starega načina vladanja. Ta ne
obeta nič novega, a je zgleda
prav naštevanje "novih cest in
pločnikov" najprimernejši
uvod za napad tistih slabih,
ki pa da razvoja nočejo.
Omemba recesije v lepih željah in napotki za občansko
zategovanje pasu, ki pa se ne
odraža v proračunskih številkah, je beg pred odgovornostjo. Proračun je daleč od razvojne naravnanosti, mnogo
premalo orientiran na črpanje EU in državnih sredstev.
Primer: vrtec Posavec ni prejel niti evra od tam!
Župan bo težko priznal, a občina nima resne razvojne politike. Primer: nerazumevanja potreb po nadomestni kulturni dvorane Lesce je le vrh
ledene gore brezglavega planiranja. Živi iz rok v usta, po
starih vzorcih in prav župan
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je prvi, ki bi moral to spremeniti. Zakaj se sploh ne pogovarjate s slabo polovico občinskega sveta? Zakaj niste varuh zakonitosti? Zakaj niste
župan vseh? Zakaj vladate
po starih vzorcih vaše osebne
delitve "vaši-naši" in se bojite
demokracije? Zato, ker ste
edini župan v Sloveniji, ki si
ne upa objaviti vaše koalicijske pogodbe in programskega
dodatka. Vas je sram vaših
metod vladanja, da bi občani
imeli kaj več kot le mesec dni
časa prepoznavati nedemokracijo?
Marina T. Ravnik

Odgovor stanovalcu
na odprto pismo
Alpdomu, d. d.
Spoštovani stanovalec,
preseneča me, da z menoj
znova kontaktirate preko medijev in ne osebno, tako kot
sem vas že prvič povabila.
Priznam, da me to žalosti in
se sprašujem ali je to res potrebno? Odgovor veste le vi.
Čudi me, da v svojem pisanju
v določenih vrsticah govorite v
svojem imenu, spet v drugih
vrsticah govorite v imenu vseh
stanovalcev. Močno se sprašujem, ali je to res volja vseh stanovalcev ali samo vaša?
In če grem sedaj lepo po vrsti.
Funkcijo uprave družbe sem
prevzela dne 19. novembra
2007. Takoj, ko sem ugotovila
določene netransparentnosti
pri določenih zaposlenih v
družbi, ki so se izkazale tako,
da določena dela in naloge

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

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka, 10 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- obravnava na občinskem svetu
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek,
priprava stališč, priprava predloga, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga na občinskem svetu
- objava odloka in izdelava končnega elaborata, 15 dni

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

Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
se uporabijo vse do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se
izdelajo tudi druge strokovne podlage za predvideno prostorsko ureditev.
Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve prostorskega
akta ni predvidena.
V primeru potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) se izdela tudi okoljsko poročilo.
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev se izdelajo
na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.
Prostorskega načrtovalca se izbere na podlagi Zakona o javnem naročanju.

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 47/04, 48/05, 98/08, 99/08),
- območje sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih
pogojev za območje planske celote Radovljica in njihovih posameznih faz,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica v skladu s svojo pristojnostjo, in druge udeležence,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote
Radovljica,
- objavo sklepa.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1. člen
(predmet sklepa)

SKLEP
o začetku priprave
sprememb in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote
Radovljica

Spremembe in dopolnitve, ki so vezane na spremembo in dopolnitev
prostorskih sestavin družbenega plana, se načrtujejo predvsem na
območjih naselij Lesce, Dvorska vas, Vrbnje, Radovljica ter Poljče.
Obsegajo zemljišča v k.o. Hraše, k.o. Otok, k.o. Mošnje, k.o. Predtrg, k.o. Radovljica, k.o. Begunje.
Spremembe splošnih pogojev vplivajo na celotno območje, ki se ureja
s Prostorsko ureditvenimi pogoji za območje planske celote Radovljica.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

Na podlagi 57. člena in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

1.

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote
Radovljica
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote
Kropa
3. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za rekonstrukcijo Kranjske in
Gradnikove ceste v Radovljici
4. JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin

nitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica, da bi
se lahko izvedle investicije, za katere se načrtuje pridobivanje evropskih ali državnih sredstev oziroma so razvojno pomembne (čistilna
naprava, otroško igrišče, športno igrišče, cestne povezave ...).
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana je bil objavljen v uradnem glasilu (DN UO, št. 107/2008).
Posledično se pripravi spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica.
Zaradi načrtovanih posegov se spremenijo oziroma dodajo določila v
posameznih morfoloških enotah, spremeni se meja morfoloških enot
ali se oblikujejo nove morfološke enote. Dopolnijo se tudi splošni členi zaradi spremembe zakonodaje oziroma izvedejo manjši vsebinski
popravki.
Želja občine je, da skladno z veljavno zakonodajo pravočasno zagotovi prostorske možnosti, torej pred izpeljavo in zaključkom celotnega, znatno kompleksnejšega postopka priprave prostorskih aktov.
Skladno veljavni zakonodaji (ZPNačrt) se namreč lahko do uveljavitve OPN veljavni prostorsko ureditveni pogoji spreminjajo in dopolnjujejo ob smiselni uporabi določb ZPNačrt, ki se nanašajo na OPPN.
VSEBINA:

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si

Uradne objave, številka 109, 23. januarja 2009

deželne novice
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niso bili opravljeni oziroma
niso bili izvedeni tako, kot bi
morali biti, sem v letu 2008
zato sprejela določene odločitve, ki so se nanašale na zamenjavo kadrov in obstoječe programske opreme.
Do danes je bilo opravljenega
veliko dela. Določeni partnerji družbe (tako stanovalci kot
dobavitelji) so že opazili pozitivne spremembe in premik
v drugo smer. Vsekakor je nemogoče vse spremeniti čez
noč. Trudim se, da bi poslovanje družbe potekalo korektno
in v skladu z zakonodajo,
zato me čudi, da v svojem pismu stvari prikazujete "kar
počez" in brez dejanskih argumentov. Prav tako me
čudi, da postavljate vprašanja
za zadeve, v katerih ste v preteklosti sodelovali (npr. Odlok
o urejanju zelenih površin v
naseljih Občine Radovljica,
pogodba o upravljanju, ki ste
jo sklenili pred nastopom mojega mandata, idr.), sedaj pa
ste očitno na vse to pozabil.
Kot sem vam že povedala,
sem pripravljena na vse pogovore in dogovore, lahko pa komunicirava tudi preko medijev, če vam je tako bolj običajno. Vendar to ne bo spremenilo dejstva oziroma moj odgovor na vaše vprašanje: "Kako
lahko pridete v nadzorni svet
družbe Alpdom, d. d.? Moj
odgovor pri tem je še vedno:
Za to obstajajo pravila gospodarske družbe, katera moramo upoštevati."
Lep pozdrav,
Alpdom, d. d.
Uprava

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK
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2.
št. 109, 23. januarja 2009

Na podlagi 57. člena in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

Janez Urbanc,
občinski svetnik OR,
nosilec Liste modrega
sožitja, e-KOLO

Že nekaj časa poteka polemika o gradnji letališča Lesce.
Kljub temu da so naša stališča znana in do sedaj nismo
odgovarjali na neumnosti in
laži, ki jih objavlja manjša
skupina zagovornikov uničenja našega okolja, pa je na
prispevek s strani predstavnika ZPULL v zadnji številki
Deželnih novic, ki ne zna niti
napisati pravilnega imena in
kratice našega Društva, le potrebno odgovoriti. Zaradi
tega, ker bi morda sicer še kdo
verjel objavljenim nesmislom.
Letalske površine v skupni izmeri 13,8 ha se sicer še ne gradijo, ker se gradbeno dovoljenje ne more izdati zaradi neurejenega lastništva zemljišč
in dokazano goljufivo izdelanega projekta.
Kot prvo naj nihče (tudi dotični poslovni objekti, združeni v
ZPULL) ne misli, da se bodo z
evropskimi in davkoplačevalskimi sredstvi gradili infrastrukturni objekti na tem območju za njihove potrebe, ne
da bi prispevali en sam evro.
Kot drugo - obtožbo strankarskega lobiranja in sodelovanja z g. Urbancem naj takoj
pojasnim - Društvo je nadstrankarska nevladna organizacija, ki bo podprla vsakogar, ki si prizadeva za ureditev razmer na letališču in za
kvaliteten razvoj in napredek
radovljiške občine. G. Urbanc
pa je pokazal še eno bistveno
lastnost - upa si povedati, kaj
je v tej Občini zelo narobe in

v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v
postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na
okolje:
priprava okoljskega poročila, 30 dni
okoljskega poročila, 30 dni
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta.

Spoštovani g. Zupan, želel
sem vas poklicati, a vas ni v
imeniku, zato me, prosim,
pokličite, številka je na občinskem spletu. Vaš članek v zadnjem mnenju je tendenciozen
in ne odraža resnice.
Da vas je (združenje poslovnih uporabnikov letališča Lesce - PULL) župan spoznal
šele, ko ste se pri njem zanimali, od kod Društvu gibanja
proti širitvi in hrupu LL
(Društvo) moč, da ovira razvoj ALC, ne bo čisto držalo.
Društva ni hotel sprejeti, dokler se niste pojavili. Pred izredno sejo o ALC je sklicateljem dal vedeti, da je možnost
tudi s "protipodpisi", torej je
združenju prav prišlo zavlačevanje.
Sicer ste na letališču "stari
znanci". G. Stušek je vodil
upravni odbor, ko je bil prvič
občinski svetnik, okoli leta
1995. Uspel je v prizadevanju
za prenos občinskih zemljišč
na sklad RS, to so njegove izjave v Gorenjskem glasu. Manever vračanja oz. menjave
zemljišč je svež in dobro
znan, skrito je le, koliko je to
stalo. Kdo torej vedri in oblači
na ALC? Od leta 1998 ima
brezmejno koalicijsko moč.
Napravi vse, kar si zaželi dogovorite se že. Občina ima
enormno DARS-ovega denar-

Te nesmisle pa je
res potrebno
komentirati!

-

-

PULL ALC-ja

SKLEP
o začetku priprave
sprememb in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote
Kropa

Svetniška skupina SDS

ja, nima pa gradbenega dovoljenja zgolj zato, ker ima projekt z zavajajočimi izračuni
vplivnega območja in ne more
izkazati lastništva oz. pravice uporabe zemljišč pred
upravnim organom. Populistično sprašujete, od kod moč
društvu? Raje vprašajte župana, od kod nemoč 11-letnega absolutnega vladarja našega prostora? Odgovor je le
eden: ne posluša ne prostorske
ne upravne stroke, kot da mu
je važen le kapital! Društvo
pa moč črpa iz zakonodaje in
iz številnega članstva. Moja
malenkost prispeva zgolj javno izraženo voljo, da se ALC
nekoč le začne urejati z lokacijskim načrtom, ki ga odlok
predvideva. Sem pa proti
maksimalni stezi in za red ter
za prostorsko in okoljsko optimalno, tudi asfaltno stezo,
kar vse naj se javno določi.
Vrbnjanska CI, ena od desetih. Po vaše ne želi biti na
www.e-kolo.si. Tja se je uvrstila zato, ker se namesto občine
ukvarja z javnim problemom:
igriščem. Tudi nobena druga
ni bila vprašana, ali lahko
njeno videnje problemov objavimo. Takšno je pač naše
delo, občinske liste za demokracijo in za javno dobro. To
je tudi edini cilj, ki ga kot
njen občinski svetnik zasledujem in je moteč vsakomur, ki
si javno dobro kakorkoli prilašča v zasebno korist.

1. člen
(predmet sklepa)

žal pa se je župan premislil
in to vmesno fazo izpustil.

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa (DN UO, št. 47/2004, 48/2005, 79/2007, 91/2008,
99/2008)
- območje sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih
pogojev za območje planske celote Kropa in njihovih posameznih faz,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske
celote Kropa v skladu s svojo pristojnostjo, in druge udeležence,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote
Kropa,
objavo sklepa.

-

Z novim letom smo ravno na
polovici mandata župana
Janka S. Stuška in občinskega sveta občine Radovljica
(OS). Ker je bil v tem času
tudi sprejet dveletni občinski
proračun, je sedaj pravi trenutek, da se ozremo nazaj in
presodimo, kako (ne)uspešno
se je nova občinska oblast lotila zastavljenih izzivov in
nalog. Naš zapis ni podrobna
analiza dela, je le grobi oris
ravnanja preteklega obdobja.
Kljub predvolilnim obljubam, da bo župan v temu
mandatu vso pozornost posvetil povezovanju, torej ne
delitvam in izključevanju, pa
minulo dveletno obdobje dokazuje ravno nasprotno.
Po resnično tesni zmagi župana Janka Stuška proti
kandidatu SDS Andreju Čuferju, ki ga je premagal za
pičlih 242 glasov, in po potrditvi mandatov v občinskem
svetu je postalo jasno, da sta
LDS in SDS s šestimi svetniki najmočnejši stranki v občini. Seveda to velja za čas lokalnih volitev 2006, saj se je
LDS nato razbila in je samo
še senca nekdaj velike stranke. Ker proporcionalni sistem
zahteva tvorjenje koalicij, je
bilo jasno, da bo župan sestavil koalicijo, ki si jo želi oz.
mu jo zapovedujejo "strankarski veljaki". Že sestavlja-

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Občina Radovljica je do sprejetja nove zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja vodila postopek priprave nove Strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in Prostorskega reda občine (PRO)
na podlagi Zakona o urejanju prostora ZUreP-1. Z uveljavitvijo novega Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.l. RS, št. 33/07)
se bosta, v skladu s prehodnimi določbami, postopka za sprejem
SPRO in PRO nadaljevala in končala po določbah ZUreP-1 glede na
to, da sta bila prostorska akta že javno razgrnjena.
Zaradi spremembe sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt, se je Občina Radovljica odločila za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica, da bi
se lahko izvedle investicije, za katere se načrtuje pridobivanje evropskih ali državnih sredstev oziroma so razvojno pomembne (čistilna
naprava, otroško igrišče, športno igrišče, cestne povezave ...).
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana je bil objavljen v uradnem glasilu (DN UO, št. 107/2008).
Posledično se pripravi spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa.
Zaradi načrtovanih posegov se spremenijo oziroma dodajo določila v
posameznih morfoloških enotah, spremeni se meja morfoloških enot
ali se oblikujejo nove morfološke enote. Dopolnijo se tudi splošni členi zaradi spremembe zakonodaje oziroma izvedejo manjši vsebinski
popravki.
Želja občine je, da skladno z veljavno zakonodajo pravočasno zagotovi prostorske možnosti, torej pred izpeljavo in zaključkom celotnega, znatno kompleksnejšega postopka priprave prostorskih aktov.
Skladno veljavni zakonodaji (ZPNačrt) se namreč lahko do uveljavitve OPN veljavni prostorsko ureditveni pogoji spreminjajo in dopolnjujejo ob smiselni uporabi določb ZPNačrt, ki se nanašajo na OPPN.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)

Po polovici
mandata župana in
njegove koalicije

nje delovnih odborov OS, ki
so jih bistveno več, kot jim je
dovoljeval volilni rezultat,
zasedli svetniki koalicije, je
potrdil, da se bo vzorec preteklih dveh mandatov žal ponovil.
Izkazovanje moči, ne pa tudi
argumentov, je doseglo vrhunec ob sprejemanju proračuna občine Radovljica za obdobje 2006-2008, saj od več
kot 20 amandmajev, ki smo
jih svetniki SDS-a predlagali,
niti ena naša pobuda ni bila
sprejeta?! Med njimi je bil
brez razprave zavrnjen kljub
vsem argumentom podprt
amandma, s katerim smo zahtevali novo postavko za izgradnjo vrtca na Posavcu.
Kot v posmeh, je bil nato v rebalansu s strani župana
predlagana in potrjena investicija za vrtec na Posavcu.
Naj se ve, kdo je predlagal izgradnjo!
Preteklo leto smo obravnavali
tudi Razvojni program občine (RP). Naša ugotovitev je
bila, da komisija, ki je RP
pripravljala, svoje naloge ni
opravila najbolje. Tako tudi
ni čudno, da je župan sprejem RP preložil in podaljšal
rok za dodatne pobude. Svetniška skupina SDS je v konstruktivni razpravi predstavila svoje pomisleke in predloge. V upanju, da župan misli resno, smo v pismeni obliki
do predpisanega roka podali
številna konstruktivna dopolnila. Pričakovali smo, da bo
OS še pred obravnavo proračuna ponovno razpravljal o
dopolnitvah v RP, saj je le-ta
je tudi podlaga za sestavo
vsakokratnega proračuna,

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Radovljica sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu akta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska
19, 4260 Bled
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, p.p. 38
4. Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706,
1001 Ljubljana
5. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
6. ELES, Elektro Slovenije, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
7. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
8. Družba za avtoceste v RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4,
1535 Ljubljana
11. Slovenske železnice, d. o. o., Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
13. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva
9, 4000 Kranj
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad
za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
16. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
17. UPC Telemach, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
18. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
19. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)

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

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Izdelavo sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za
območje planske celote Radovljica in vseh potrebnih strokovnih podlag financirajo pobudniki oziroma investitorji predlaganih prostorskih
ureditev in Občina Radovljica.

8. člen
(objava sklepa)

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

Št. 350-5-0001/2009
Radovljica, 16. 1. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
Spremembe in dopolnitve, ki so vezane na spremembo in dopolnitev
prostorskih sestavin družbenega plana, se načrtujejo predvsem na

Mnenja

23.01.2009

zato ga še toliko bolj cenimo.
Da smo na pravi poti, od katere
ne bomo odstopili, pa nam povejo tudi laži, ki so bile že izrečene na naš račun. Od tega, da
špekuliramo z zemljišči, da
bomo mi krivi za zaprtje letališča ob odprtju avtoceste, da smo
bili okarakterizirani za 'grupo
gradjana' (tisti, ki je to izjavil,
naj se zamisli ob grupi z več kot
1.200 podpisniki), da izkoriščamo zveze pri Skladu kmetijskih
zemljišč in še bi lahko naštevali.
Tudi izjava o naši agresivnosti
je še toliko bolj smešna, saj vsi
vemo, kako brezobzirno se obnašajo nekateri letalci s svojim
letanjem nad naseljenimi kraji.
Kaj pa mislite, da bomo še naprej ponižno tiho?
Vendar bodimo stvarni - konsenza med večino prebivalstva radovljiške občine in letalci ter maloštevilnimi zaslužkarji, ki vidijo na davkoplačevalske stroške grajeno
stezo kot vir prihodka, ni.
Zato si bomo še naprej prizadevali za popolno uveljavitev
obstoječe zakonodaje v smislu
varovanja okolja, varstva
pred hrupom in tudi varstva
zakonitosti na splošno.
Od sedaj naprej vsaj za mene
velja slovenski pregovor - kdor
molči, dvakrat odgovori.
Sicer pa od g. Zupana zahtevam javno opravičilo, objavljeno v Deželnih novicah, zaradi lažnega navajanja kraja
mojega bivanja.
Miha Zalokar,
univ. dipl. prof. fizike,
predsednik Društva
gibanja proti širitvi in
hrupu letališča Lesce

Za nami je več kot mesec
dni dolgo obdobje praznovanja, polnega kulinaričnih
mojstrovin, poetičnega izrekanja dobrih želja in bolj ali
manj tihih zaobljub. Ena od
najbolj popularnih na(d)log
je hujšanje.
Sedeči način življenja, bolj
lenobni zimski čas in bogato obloženi krožniki počasi,
a zanesljivo pomikajo kazalec na tehtnici navzgor. S kilogrami se običajno bolj
spopadajo ženske, ki se morajo kot pripadnice "lepšega
spola" za to toliko bolj potruditi. Nezaželene maščobne obloge se najraje kopičijo
na trebuhu, zadnjici in stegnih. Na splošno velja, da je
za dobre in trajne rezultate
potrebno spremeniti način
prehranjevanja in gibanja.
Razne hitre diete imajo pogosto ravno nasproten učinek, saj se izgubljeni kilogrami radi vrnejo. Telo ima
namreč svoj alarm, ki se
sproži ob stresu in ob nenadnem stradanju začne
varčevati z zalogami. Postopno hujšanje - približno
kilogram na teden - je bolj
zdravo in zanesljivo.
Čeprav smo obdarjeni z dobro gensko zasnovo, je zdravo prehranjevanje dolgoročno zelo pomembno. Dnevni
obroki naj bodo razdeljeni v
več manjših, sestavljeni pa

raznovrstno - pretežno iz
polnozrnatih žitaric z nižjim glikemičnim indeksom,
sadja, zelenjave, kvalitetnih
nenasičenih maščob in
ustrezne količine beljakovin. V razvitem svetu vse več
ljudi postaja pretirano obremenjenih z neoporečno prehrano (ortoreksijo). A če se

Sabina Jovan

Skrb za zdravo telo bo ohranjala tudi zdrav duh. Veder in
iskriv duh pa bo lažje kos vsakodnevnim zahtevam in
zaobljubam.

bomo dobro počutili v svoji
koži, živeli v sožitju z naravo, bomo znali izbrati tisto,
kar organizmu koristi.
Maščobne rezerve se najbolj
trošijo pri vzdržljivostnih
(aerobnih) aktivnostih. Pri
tem je pomembna intenzivnost, trajanje in pogostost.
Prvo določamo s srčnim

V novem letu začnem ...

... izpolnjevati sklepe o bolj zdravem načinu življenja.

utripom. Če nas nanj ne
opozarja "športna ura", si
minutni utrip lahko izmerimo na palčni strani zapestja
ali vratu. Štejemo 15 sekund
in število utripov pomnožimo s 4. Povprečen utrip v
mirovanju je od 60-80, maksimalnega pa določimo tako,
da od 220 odštejemo leta starosti in si nato odmerimo
približno 60 odstotkov, ki
pomeni območje reguliranja
telesne teže (npr. 220 - 40
let = 180 x 0,60 = 108). Pri
taki intenzivnosti oziroma v
"pogovornem tempu" moramo vztrajati najmanj 20 do
30 minut, da sprožimo porabo maščob. Prijetno s koristnim moramo tako združevati vsaj 3-4-krat na teden, pa
naj bo to hitra hoja, planinstvo, tek, kolesarjenje, rolanje, plavanje, aerobika, ples,
športne igre ...
Ne smemo pa zanemariti
vaj za čvrste mišice (ki jih je
v telesu več kot 500); predvsem trebušne in hrbtne za
mišični steznik, ki podpira
hrbtenico, za stegenske mišice, ki varujejo kolenski
sklep, za zadnjico (proti nadležnemu celulitu), za roke,
da ne postanejo mlahave ...
Zelo pomembne so tudi redne raztezne vaje, ki ohranjajo prožnost mišic in sklepov, zmanjšujejo možnost
poškodb in mišičnih bolečin
("muskelfibra") in izboljšuje
estetiko gibanja.

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa, sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih
podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu akta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska
19, 4260 Bled
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, p.p.
38
4. Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706,
1001 Ljubljana
5. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
6. ELES, Elektro Slovenije, d. o. o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
7. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
8. Družba za avtoceste v RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4,
1535 Ljubljana
11. Slovenske železnice, d. o. o., Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa se izdelajo po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka, 10 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- obravnava na občinskem svetu
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek,
priprava stališč, priprava predloga, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga na občinskem svetu
- objava odloka in izdelava končnega elaborata, 15 dni
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila, 30 dni
- sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta.

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

Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
se uporabijo vse do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se
izdelajo tudi druge strokovne podlage za predvideno prostorsko ureditev.
Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve prostorskega
akta ni predvidena.
V primeru potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) se izdela tudi okoljsko poročilo.
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev se izdelajo
na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.
Prostorskega načrtovalca se izbere na podlagi Zakona o javnem naročanju.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

UO, stran 3

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta,
- območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in
njegovih posameznih faz,

1. člen
(predmet sklepa)

SKLEP
o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo Kranjske in Gradnikove ceste v Radovljici

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

Št. 350-5-0002/2009
Radovljica, 16. 1. 2009

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

8. člen
(objava sklepa)

Izdelavo sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za
območje planske celote Kropa in vseh potrebnih strokovnih podlag
financirajo pobudniki oziroma investitorji predlaganih prostorskih ureditev in Občina Radovljica.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

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

12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
13. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva
9, 4000 Kranj
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad
za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
16. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
17. UPC Telemach, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
18. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
19. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

območjih naselij Kropa, Lipnica in Češnjica pri Kropi. Obsegajo zemljišča v k.o. Kropa, Kamna Gorica, k.o. Češnjica pri Kropi, k.o. Dobrava pri Kropi.
Spremembe splošnih pogojev vplivajo na celotno območje, ki se ureja s Prostorsko ureditvenimi pogoji za območje planske celote Kropa.

št. 109, 23. januarja 2009
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BSC d.o.o., C. Staneta Žagarja 37, Kranj

stran 09

Vabilo na proslavo

V leškem župnišču je na praznik luči, na svečnico - 2. februarja, vsako leto prireditev, ki je posvečena tudi bližnjemu
kulturnemu prazniku. Tokratna proslava bo posvečena Janezu Krstniku Prešernu iz Hraš. Bil je pomemben član Academie operosorum Labacensium, ki je začela delovati v Ljubljani že leta 1693. V kulturnem programu se bodo poleg izvajalcev glasbenih točk predstavile leške umetnice: pesnici
Marja Čampa in Vida Gros ter slikarka Vida Soklič.
Vabljeni v ponedeljek, 2. februarja, po večerni maši v župnišče! Pridite in se ne izgovarjajte, da nimate časa. I. K.
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5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje,
da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje.

Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja
nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se leti pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za
načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu OPPN za rekonstrukcijo Kranjske in Gradnikove ceste v Radovljici, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad
za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Družba za avtoceste v RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva
9, 4000 Kranj
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
(v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj)
8. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
9. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj,
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
10. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
11. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana
12. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
13. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za
infrastrukturo)

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

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

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta v skladu s svojo pristojnostjo in
druge udeležence,
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
objavo sklepa.

UO, stran 4
-

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave je Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo Kranjske in Gradnikove ceste v Radovljici (v nadaljevanju
OPPN). Območje OPPN je od vhoda v Radovljico po Kranjski cesti
do križišča z Ljubljansko cesto (v dolžini ∼ 450 m) ter Gradnikova cesta do križišča z Ulico Staneta Žagarja (v dolžini ∼ 500 m). Na vzhodnem robu se kraka območja OPPN dotikata območja, ki se ureja z
Državnim lokacijskim načrtom za avtocesto na odseku Vrb Črnivec
(Peračica) (Ur. l. RS, št. 106/2004). Postopek OPPN se vodi predvsem za potrebe rekonstrukcije obeh cest, to je razširitev cestnega
profila, izgradnja pločnika, ureditev križišč in druge potrebne ureditve infrastrukture.
Območje urejanja se predhodno podrobneje opredeli v prostorskih
sestavinah družbenega plana Občine Radovljica, z določilom, da je
potrebna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Obravnavano zemljišče se trenutno ureja večinoma z Zazidalnim načrtom za centralno območje Radovljice ter delno s Prostorsko ureditvenimi pogoji za območje planske celote Radovljica. V veljavnih prostorskih sestavinah družbenega plana občine Radovljica je zemljišče
opredeljeno kot stavbno zemljišče v območju stanovanj, centralnih
dejavnosti in infrastrukture, delno pa kot območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Za prostorsko ureditev predhodno poteka tudi sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica (zaradi spremembe namembnosti zemljišč in načina urejanja) ter skladno
s tem sprememba in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za
območje planske celote Radovljica, posledično se načrtuje tudi
sprememba in dopolnitev Zazidalnega načrta za centralno območje
Radovljice.
Zemljišče leži na vzhodu osrednjega dela Radovljice, v k.o. Predtrg
in delno v k.o. Radovljica.
Pripravi se občinski podrobni prostorski načrt v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur. l. RS, št.
33/2007) in vsemi podzakonskimi predpisi.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta je
opredeljeno na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Radovljica.
Predviden Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo
Kranjske in Gradnikove ceste v Radovljici leži v k.o. Predtrg in k.o.
Radovljica. Območje OPPN obsega območje Kranjske ceste od vhoda v Radovljico do križišča z Ljubljansko cesto (v dolžini - 450 m) ter
območje Gradnikove ceste do križišča z Ulico Staneta Žagarja (v dolžini - 500 m).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega
prostorskega načrta, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih
strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega
in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem
okolju. O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi. Prostorski načrtovalec se izbere na podlagi Zakona o
javnem naročanju.

št. 109, 23. januarja 2009
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ŽUPAN

notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v torek, 10. februarja 2009, ob
10.00 uri v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c.
št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini
10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 9. 2. 2009 do 11.00 ure. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic: 72210000-3301-1
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o
državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična
oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
- dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za
primer vračila kavcije,
- davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško
knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni
zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
9. Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo:
- na Občini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija Habjan, tel.
04 537-23-46 v delovnih dneh od 26. 1. 2009 do 9. 2. 2009
od 10.00 do 12.00 ure;
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 30 dneh obvesti
pripravljavca, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami,
sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja
prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva
smernice.
Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja,
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki
ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

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

8. člen
(objava sklepa)

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

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

Št. 350-5-0003/2009
Radovljica, 16. 1. 2009

4.

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa
18. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 26.11. 2008 ter
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja

1.

2.

3.
4.

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04 537-23-00, faks 04-5314-684
Predmet prodaje:
- prodaja prostorov bivšega vrtca na Posavcu 9, Podnart, v izmeri 212,30 m2, situiranih v pritličju večstanovanjske stavbe, ležeči na parc. št. 280/27 k.o. Ljubno na Posavcu.
Izklicna cena predmetnih nepremičnin znaša 157.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8
dneh od podpisa prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh po
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Želje in volje mu
ne manjka

Še en rekord Grega Potočnika

Še ne 16-letni Nik Peternel je trenutno eden najbolj obetavnih članov Smučarskega kluba Radovljica
Matjaž Klemenc
Kdaj ste se srečali z belimi
strminami?
"Z belimi strminami sem se
prvič srečal pri dveh letih.
Glavna "krivca" sta bila stari
oče in oče. Naučila sta me
prvih smučarskih zavojev."
Kdaj ste prestopili v Smučarski klub Radovljica?
"S treningi sem začel pri osmih letih. Prvi dve leti sem
bil v radovljiškem smučarskem klubu. Zaradi težav
sem se preselil v Smučarski
klub Blejska Dobrava, odkoder sem se po dveh letih
spet vrnil v Radovljico."
Kdo so bili tisti, ki so vas popeljali skozi smučarsko pot?
"Prvi dve leti v Radovljici
me je treniral Tilen Lozar.
Na Blejski Dobravi je bil
moj trener Branko Aleš. Ko
sem se vrnil v Radovljico,
me je prevzel Tomi Zupan.
Ob prestopu v mladinsko
vrsto pa nad mano "bedi"
Mojmir Faganel. Največ
sem dobil pri Tomiju Zupanu. Takrat sem dosegel tudi
najboljše rezultate. Povsem
pa sem zadovoljen s sedanjim trenerjem Mojmirjem
Faganelom."
Vam je katera disciplina posebej pri srcu?
"Disciplina, ki mi je najbolj
pri srcu, je vsekakor slalom,
saj v njem že od samega začetka dosegam najboljše rezultate. Moram reči, da sem
se letos dobro znašel tudi v

veleslalomu. Boljši sem v
tehničnih disciplinah, v hitrih disciplinah pa mi še
malo manjka. Treningu tehničnih disciplin posvečam
veliko več pozornosti. V prihodnosti se bom posvetil
tudi
superveleslalomu.
Smuk bo ostal bolj pri strani, saj je zraven tudi nekaj
strahu."

Zmaga Ribna
V organizaciji Športne zveze Radovljica je v Srednji gostinski
šoli v Radovljici potekal turnir v malem nogometu, ki se ga je
udeležilo petnajst ekip, ki so bile razdeljene v štiri skupine. V
Skupini A so bili AC 2004 Bacos, Kamna Gorica, Lancovo,
Smola. Skupino B so sestavljali Prva jakostna, Adrijan in Cifra. V C skupini najdemo Kašarijo team, Joštov hram, Ribno in
Calimero boys. V zadnji skupini so bili Odpisani, Begne, Jack
Daniels, Zvezde Gorje. Zmagovalci skupin (AC 2004 Bacos,
Prva jakostna, Ribno, Jack Daniels) so se uvrstili naprej. V prvem polfinalu je AC 2004 Bacos z 1:0 premagal Prvo jakostno. V drugem polfinalu sta se srečala Ribno in Jack Daniels.
Po rednem delu nismo videli zadetka, po kazenskih strelih pa
je bil uspešnejši Ribno. V tekmi za tretje mesto sta se srečala Jack Daniels in Prva jakostna. Po rednem delu je bil rezultat 1:1, v kazenskih strelih pa so bili uspešnejši Jack Daniels.
Z rezultatom 1:1 se je po rednem delu končala tudi finalna
tekma med Ribnim in AC 2004 Bacos. V kazenskih strelih so
bili boljši Ribno in na koncu osvojili prvo mesto. M. K.

Kakšne proge vam ustrezajo?
"Ustrezajo mi bolj težje proge, težje postavitve."
Smučanje je izpostavljeno
poškodbam ...
"Težav glede poškodb zaenkrat še nisem imel. Imel
sem le lažje poškodbe. Zaradi nategnjenih kolenskih
vezi sem bil od smučanja
odsoten dva tedna. Poškodbe v smučanju so zelo pogoste, a upam, da se me bodo
čim bolj izogibale."
Gremo bolj na veselo stran.
V svoji karieri ste verjetno
dosegli kar nekaj uspehov?
"Največji uspeh sem dosegel
lani na mednarodni tekmi v
Val d'Iseru, kjer sem na slalomu dosegel tretje mesto.
Letos sem bil v slalomu na
Trbižu enajsti, v kategoriji
mlajših mladincev pa sem
dosegel prvo mesto. Vesel
sem, da se mi je uspelo prebiti v regijsko reprezentanco, kjer sem že dve leti."
Smučanje, še posebej v zimskem času, vam dodobra zapolni dan. Kako ga usklajujete s šolo?

Srečna trinajstica
Nik Peternel, član Smučarskega kluba Radovljica
"Šolo skušam delati čim
bolj sproti, kakor se le da.
Obiskujem športni oddelek
Gimnazije Jesenice. Moram
reči, da mi gredo na šoli na
roko. Januarja in februarja
sem bolj malo v šoli. Vse to
skušam nadoknaditi marca,
aprila in maja."

Želje v športu za prihodnost?
"V športu si želim biti čim
bolj uspešen. Želja mi je
priti v reprezentanco C in
postopoma naprej ter nastopati v svetovnem pokalu. Že
od malega je skrita želja
olimpijska medalja."

Kako izkoristite proste urice?
"Prostih uric je res malo. Izkoristim jih za druženje s
prijatelji. Od drugih športov
rad igram tenis in plavam."

Bi za konec še kaj dodali?
"Domačim bi se zahvalil za
finančno in moralno podporo, za trenutke, ko mi ni
šlo najbolj od rok."

Klinarjeva rekordno

Boleč poraz na Dunaju

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc

V italijanskem Montebellunu je potekal mednarodni
plavalni miting, na katerem
so nastopili plavalci in plavalke iz šestih držav. Mitinga se je udeležil tudi radovljiški plavalni klub Žito Gorenja, omeniti pa velja tudi
nastop kompletne italijanske reprezentance. Od naših plavalcev je najbolj razveselila Anja Klinar, ki je
zmagala na 100 m prsno z
osebnim rekordom 1:09.68,
ob tem pa bila druga na 200
m mešano, prav tako z novim osebnim rekordom
(2:12.62). Stopničk, tretjega
mesta, sta se veselila Robi
Žbogar v disciplini 100 m
hrbtno (56.38) in Nina Cesar na 400 m prosto
(4:14.01). V isti disciplini je
Maja Cesar osvojila sedmo
mesto (4:18.25). Na 100 m

Blejski odbojkarji so leto
2008 zaklučiliz osvojitvijo
slovenskega pokala. V finalu so s 3:2, s kar nekaj sreče,
premagali kanalski Salonit.
Leto 2009 so začeli s tekmo
na Dunaju, v okviru lige prvakov. V tem tekmovanju so
odbojkarji ACH Volley trikrat zmagali in izgubili v
Trentinu. Tekma z Dunajem
je bila izredno pomembna,
saj bi si z zmago na široko
odprli vrata za eno od dveh
najbolje uvrščenih ekip. Le
to bi prineslo malce lažjega
nasprotnika v nadaljevanju.
Blejci so imenitno začeli srečanje in imeli v prvem nizu
vse do rezultata 18:14 popolnoma igro v svojih rokah. V
nadaljevanju se je slika na
igrišču popolnoma spremenila. Gostitelji so povsem
prevzeli pobudo, ob tem so

Anja Klinar v Italiji
dvakrat rekordno
prsno je šesto mesto dosegel Robi Vovk (1:04.76). V
Radovljici je bilo državno
prvenstvo v daljinskem plavanju. Po pričakovanju je v
ženski konkurenci tako na 5
kilometrov, kot na 10 kilometrov slavila Teja Zupan.

Grega Potočnik, član Strelskega društva Radovljica, je v
imenitni formi. Na tretji državni kontrolki z zračno puško
je v mladinski konkurenci, kjer
je nastopilo sedemindvajset
strelcev, prepričljivo osvojil
prvo mesto. Še bolj razveseljuje rezultat, 593 krogov, ki je za
krog boljše od njegovega
prejšnjega rekorda. Grega se
je udeležil še mednarodne tekme v Rušah, kjer so nastopili
strelci iz osmih držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Iran, Nemčija
in Italija). Med petinštiridesetimi strelci z zračno puško je
v enotni konkurenci zasedel
Odlična forma
štirinajsto mesto z rezultatom
Grega Potočnika
588 krogov. M. K.

naši prvaki dodali kar nekaj
lastnih napak in poraz je bil
neizbežen. V slovenskem
pokalu so se uspeli rešiti iz
nezavidljivega položaja, tokrat pač ne. Ko boste brali te
vrstice, bo že končana šesta
tekma v ligi prvakov proti italijanskemu Trentinu. Tekma
je zgolj formalnost, saj je že
kolo pred koncem jasno, da
je Trentino prvi v skupini,
ACH Volley pa je zasedel
drugo pozicijo.
Z Dunaja so se blejski odbojkarji odpravili na dolgo
gostovanje v Hummene na
Slovaško, kjer so odigrali
tekmo v Interligi. Po treh nizih so bili v težkem položaju, saj so gostitelji že vodili z
2:1. Na koncu so se naši prvaki le izvlekli in odločilni
peti niz dobili na razliko
24:22. Po enajstih tekmah
brez poraza so še naprej trdno na prvem mestu.

Trinajsti krog je radovljiškim košarkarjem, ki nastopajo v drugi ligi zahod, prinesel velik uspeh. Na gostovanju so malce
nepričakovano premagali Splošno plovbo P z rezultatom
86:79. Naši košarkarji so že v uvodni četrtini ušli za 11 točk
(27:16). Prednost so uspeli obdržati in sladka zmaga je odšla
v Radovljico. Koše za Radovljico so dosegli Ivanovič 26,
Oberčkal 26, Goropevšek 12, Šteh 8, Pehadžič 8, Ucman 6.
Kljub porazu je Splošna plovba P še vedno na vrhu lestvice s
23 točkami. Radovljičani so sedmi z 20 točkami. Slabše se je
godilo mladincem, ki nastopajo v prvi ligi. Na gostovanju so
izgubili z Jančami. Gostitelji so na koncu slavili z rezultatom
98:72. Radovljiški košarkarji so bili v vodstvu do polovice tekme (44:38), nadaljevanje pa je pripadlo gostiteljem. Koše za
Radovljico so dosegli: Mat. Hudobivnik 23, Mar. Hudobivnik
13, Jamnik11, Stojnšek 11, Iskra 7, Završnik 5, Potočnik 2. Po
dvanajstih krogih je še vedno na vrhu ekipa Geoplina Slovana, ki so doživeli le en poraz. Naši košarkarji so na sedmem
mestu z dvema zmagama in desetimi porazi. M. K.
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Začel se je nov ciklus šahovskih turnirjev
Šahovsko društvo SIMP Radovljica je sredi januarja začelo z
novim letošnjim ciklusom 14-dnevnih petkovih šahovskih
turnirjev po švicarskem sistemu 2-krat 15 minut - 7 kol.
Med 24 igralci, med njimi je bilo 9 mojstrskih kandidatov, je
spet zmagal MK Dušan Zorko, ki je zbral 6 točk, pred
MK Francem Rodmanom, ki je zbral pol točke manj. Tretje
mesto je osvojil MK Franc Ravnik s 5 točkami. Sledila je
trojica šahistov: MK Marko Pazlar, MK Drago Buha in Risto
Cvetkov, ki so zbrali po 4,5 točke in nato še večja skupina
s po štirimi točkami: MK Matej Keršič, Jože Sitar, Drago
Rabič, MK Jožef Prestrl in Marjan Lužnik. Slednji so bili
razvrščeni po izračunu Buchholz, ki velja pravzaprav za
vso razvrstitev od četrtega mesta dalje. Naslednji turnir bo
30. januarja ob 17. uri v prostorih doma upokojencev v
Radovljici (gostilna Kozovc). S. J.

Plezanje

Uspešna sezona radovljiških plezalcev
Plezalci Športno plezalnega odseka pri Planinskem društvu
Radovljica so s tekmo v Škofji Loki uspešno zaključili letošnjo tekmovalno sezono. Od marca do maja je trinajst mlajših plezalcev uspešno sodelovalo na štirih tekmah Zahodne
slovenske lige, kjer so v skupnem seštevku zasedli dve 2. ter
po eno 3. in 4. mesto. Državno prvenstvo je potekalo od
maja do decembra na osmih tekmah. Štiri tekmovalke in 13
tekmovalcev v kategorijah od cicibanov do članov je odseku
priplezalo skupno 4. mesto med 32 sodelujočimi klubi. Med
posamezniki so bili v skupnem seštevku najboljši: v
težavnosti 2. Domen Škofic ter 5. Igor Primc in Jernej
Vukotič, na balvanih pa 1. Jernej Vukotič, 2. Domen Švab in
5. Matevž Vukotič. Domen Škofic in Domen Švab sta zastopala Slovenijo na tekmah Evropske mladinske serije.
Domen je dosegel posamično 7. mesto, v skupnem
seštevku pa 3. mesto v svojem letniku. Na povabilo organizatorjev Koroškega plezalnega pokala iz Avstrije so plezalci
sodelovali tudi na štirih tekmah preko meje in zasedli nekaj
vodilnih mest. Marca 2009 bo odsek prvič organiziral tudi
mednarodno tekmo Pokala treh dežel. Člana ŠPO Matevž in
Jernej Vukotič sta plezala tudi na tekmi svetovnega pokala v
hitrostnem lednem plezanju ter osvojila 1. in 3. mesto. Lepe
rezultate so plezalci dosegli kljub skromnim pogojem za
treninge. Načrti za prihodnje in naslednja leta so usmerjeni
v aktivnosti za izgradnjo plezalnega centra, v katerem bi
imeli plezalci optimalne pogoje za vadbo, medse pa bi lahko
povabili večje število mladih, ki jih zanima športno plezanje, pa se zaradi prostorske in terminske stiske sedaj ne
morejo vključiti. M. A.

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

Radovljiški rokomet gre naprej
Klub je naredil kar nekaj novih, pomembnih korakov za nadaljnji razvoj rokometa in rokometne šole
od lanskega, odkar je vodenje kluba z novim upravnim odborom prevzel predsednik Primož Jeglič.
Simon Habjan
Radovljica - RK Radovljica
je edini rokometni klub na
območju zgornje Gorenjske
in kot tak tudi nosilec razvoja moškega rokometa na
tem območju. Rokometna
šola Radovljica, ki deluje
pod okriljem RK Radovljica,
združuje že več kot 60 vadečih otrok v starosti od sedem do enajst let na petih
osnovnih šolah v treh občinah.
Rokometna šola Radovljica
je decembra v sodelovanju s
klubom pripravila turnir, na
katerem so sodelovale vse
ekipe, ki delujejo pod okriljem Rokometne šole. Organizatorji so za vse otroke
pripravili majice z znakom
sršena, ki je njihov simbol,
vsi nastopajoči so prejeli
medalje in praktične nagrade. Na turnirju, ki je potekal
v dvorani SGTŠ, so bili prisotni tudi starši otrok, igralci vseh klubskih tekmovalnih selekcij, predstavniki
sponzorjev, medijev in ostala zainteresirana javnost.
Turnirju je ob pogostitvi sledil družaben dogodek za vse
prisotne.
"Predvsem krepimo delovanje na področju mini rokometa na obstoječih šolah, po
pravilu na turnirjih mini rokometa pod okriljem RZS v
svoji tekmovalni skupini
zmagujeta ekipi OŠ Radovljica in OŠ Lipnica. Ekipa

www.gorenjskiglas.si

Pozdravljene
gore

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

drugega dela kluba, ki je za
nemoteno delovanje izjemnega pomena: "Ogromno
pozornosti posvečamo pridobivanju finančnih sredstev. Nov, drugačen pristop
nam je v pomoč pri pridobivanju potrebnih sredstev.
Vzpostavili smo sistem sodelovanja s sponzorji, ki
kaže prve pozitivne rezultate. Spletna stran, ki domuje
na naslovu www.rk-radovljica.si, je dobro obiskana in
predvsem zelo ažurna, postreže pa z zanimivimi podatki o vsem delovanju v
klubu in dejavnostih okrog
kluba. Seveda pa se zelo dobro zavedamo, da moramo
stalno stremeti k izboljšavam na področju sodelova-

nja s sponzorji, predvsem pa
moramo razviti in izvajati za
njih atraktivne programe in
načine vključevanja sponzorjev, da dosežemo njihovo
aktivno vlogo v povezavi s
klubom. Velik pomen dajemo dobremu počutju in motivaciji igralcev, tako smo
organizirali ogled kvalifikacijske tekme v celjskem Zlatorogu med našo člansko izbrano vrsto in izbrano vrsto
Nemčije," pojasnjuje Jeglič
in za konec dodaja: "Vse zainteresirane, bodisi fante, ki
bi radi trenirali, sponzorje in
ostale, ki bi nam na kakršen
koli način radi pomagali, vabimo, da se nam pridružijo.
Veseli bomo vsakršne pomoči!"

V Radovljici je bil ustanovni sestanek kluba mažoretk. Šestdeset mažoretk, ki so doslej delovale v
okviru OŠ A. T. Linharta, je lani nastopilo kar tridesetkrat.

Radovljica - Na ustanovnem
sestanku konec decembra
so se najprej vsaka s svojim
nastopom predstavile različne skupine mažoretk, ki delujejo na OŠ A. T. Linharta,
nato pa izvolili organe kluba. Upravni odbor sestavljajo: predsednica Tanja Kozel,
tajnica Mira Stušek, blagajničarka Meta Dolenc Zupan
in članice: Zlata Rejc, Mara
Jelenc, Lučka Savinc, Lidija
Koščak, Ivica Gracelj in Mateja Klavžar. V nadzornem
odboru pa so Lucija Janežič,

Cena 20 evrov,

SDB se letos žal ni uspela
prebiti v polfinale državnega
prvenstva, zato smo Jana
Križaja, ki je pomemben
člen te ekipe, za drug del sezone poslali v Škofjo Loko,
kjer se bo tamkajšnji ekipi
SDB z njegovim prihodom
precej povečala možnost nastopa v finalu državnega prvenstva. Pozitivno presenečenje so člani ekipe MDA, ki
imajo še vse možnosti za
uvrstitev v polfinale državnega prvenstva, kar bi bil izjemen uspeh in odlična popotnica za nadaljnje delo.
Članska ekipa je v fazi priprav na drug del sezone, ki
se začne 7. februarja," je o
rezultatih tekmovanj povedal Jeglič. Dotaknil se je tudi

Mažoretni in twirling klub Radovljica
Ivanka Korošec

Jelena Justin

Ob začetku rokometnega turnirja

Darinka Smolčič in Lojze
Kovač.
Tanja Kozel je podrobneje
predstavila program kluba
in opisala, kje vse mažoretke nastopajo, saj so nepogrešljive na vseh pomembnejših občinskih in krajevnih prireditvah. Na šoli je
približno šestdeset mažoretk in prerasle so delovanje
v okviru šole. V letu 2008
so imele več kot trideset nastopov na šoli in na občinski
ravni. Udeležujejo se tudi
državnih in evropskih tekmovanj, saj so prav ta največja motivacija. Upajo, da

Mažoretna dejavnost obsega klasično parado ob
glasbi godbe in slikovito figurativo ter ples
na primerno glasbo ob vrtenju palice. Twirling
pa združuje znanje baletnih tehnik, gimnastike
in plesa na različno glasbo z izvajanjem
zahtevnih elementov s posebno palico, visoke
mete in rolanje na različnih delih telesa, solo,
v parih ali skupinah.

Nastop ene od skupin novoustanovljenega kluba mažoretk
jim bo uspelo obdržati tudi
tiste, ki odhajajo v srednje
šole ter da bi bile prepoznavne kot radovljiška mažoretna skupina. Pomembno je, da ima mladina možnost včlanitve v klube, da
napreduje, vzdržuje kondicijo in svoje znanje prenaša
na druge. Želijo jim privzgojiti občutek pripadnosti
in odgovornosti ter željo po
napredovanju.
Mira Stušek je predstavila
tudi finančni plan kluba. Za

novo opremo oz. dopolnitev
garderobe mažoretk, za plačila trenerjev in avtobusne
prevoze na tekmovanja bi
potrebovali kar 8 tisoč evrov
na leto. Kot registriran klub
bodo imeli večje možnosti za
pridobivanje sredstev; prijavili se bodo lahko na različne
razpise tako za kulturo kot
šport, dobrodošli so tudi
podporniki in sponzorji kluba. Sosednja šola je obljubila
uporabo telovadnice, kjer so
boljši pogoji za vadbo.
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Mladi

Nove metode
laboratorijskega dela

Dan Triglavskega
narodnega parka
Mladi so prek legende o Zlatorogu spoznavali
lepote in zanimivosti naravne dediščine.
Peter Kolman

Na osnovni šoli F. S. Finžgarja v sodelovanju z mariborsko univerzo uvajajo nove metode
laboratorijskega dela pri pouku naravoslovja.
Peter Kolman
Lesce - Učenci petih razredov
so v četrtek, 15. januarja, ob
pomoči učiteljev Mojce Slivnik, Januše Avguštin, Petra
Kolmana ter raziskovalcev s
Fakultete za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru proučevali vzhajanje
kvasa, srčni utrip in dihanje
po različnih metodah laboratorijskega dela. Delo na šoli
je potekalo v sklopu projekta,
podprtega s sredstvi Evropskega socialnega sklada, z
naslovom Razvoj naravoslovnih kompetenc. Nosilca raziskave sta mag. Andreja
Špernjak in dr. Andrej Šorgo
z Oddelka za biologijo. Eden
od ciljev raziskave je ugotoviti, kdaj in na kakšen način bi
bilo ustrezno vpeljati računalnik v laboratorijsko delo
bioloških vsebin naravoslovja. Tega pa ni mogoče ugotoviti na drugačen način kakor
s preizkusom v neposredni
praksi. Učenci so zato vaje izvajali virtualno, na klasičen
način ter s podporo računalnikov.
"Časi, ko je učitelj v šoli predvsem predaval, učenci pa so
sedeli, poslušali in zapisovali, kar jim je bilo naročeno,

so za vedno mimo. Znanj, ki
bi se jih učenec enkrat naučil ter uskladiščil v spomin
in bi mu v nespremenjenem
stanju zadoščala za vse življenje, je namreč vsaj v deležu vedno manj in manj.
Učence je zato nujno potrebno pripraviti na to, da
bodo znali pridobivati nova
in opuščati zastarela znanja
ter razreševati probleme, bodisi v zasebnem, družbenem ali poklicnem življenju, ko bo šola le še odda-

ljen spomin," je o namenu
raziskave povedal dr. Šorgo.
"V ospredju izobraževanja so
danes kompetence kot tisti
preplet spretnosti, znanj in
odločitev - kdaj, zakaj in kako
neko znanje uporabiti. Izkazalo se je, da lahko k izgrajevanju kompetenc in višji kakovosti znanj največ prispevajo aktivne metode šolskega dela,
kjer učenci pridobivajo znanja
z neposredno izkušnjo. V pouku naravoslovja so to predvsem laboratorijske vaje."

Lesce - Na Osnovni šoli F. S.
Finžgarja Lesce so v sredo,
7. januarja, gostili predstavnika Triglavskega narodnega parka Jožeta Miheliča in
Tomaža Breganta, ki sta za
učence pripravila informacijski dan parka. Učence
nižjih razredov sta popeljala
skozi pravljični svet Zlatoroga z razlago zgodovinskega
ozadja znamenite legende, z
otroki sta se pogovarjala o
življenju živali v zimskem
času, kako izdelamo gnezdilnice, izdelali pa so tudi
podobe živali iz lesa v obliki
igrač. Lepote in zanimivosti
parka so bile predstavljene
učencem tudi s pomočjo informacijske točke ter slikovnega gradiva.

Program tovrstnih dnevov
poteka v okviru čezmejnega
projekta ERA, ki vključuje
tudi narodni park Nockberge z avstrijske Koroške in
naravni park Julijsko predgorje iz Rezije in Terske doline iz Furlanije - Julijske
Krajine, mlade pa povezuje
in vključuje v različne dejavnosti.
"Otroci so bili nad drugačnim dnevom v šoli navdušeni, legenda o Zlatorogu jih
je popeljala v čas pravljic in
igre. Gospodoma Miheliču
in Bregantu se zahvaljujemo za prijetno popestritev
šolskega dopoldneva v upanju, da bo ta način sodelovanja postal stalnica v življenju in delu naše šole," je
bila zadovoljna pomočnica
ravnatelja Neda Golmajer.

Učencem je bilo delo na nov
in nekoliko drugačen način
všeč in si želijo pridobivati
znanja z aktivnim sodelovanjem in samostojnim raziskovanjem. V naslednjem mesecu bodo na šoli na podoben
način vaje izvedli še učenci
od šestega do devetega razreda. Rezultati, pridobljeni v
raziskavi, bodo namenjeni
predvsem iskanju načinov,
kako učence že sedaj v kar
največji meri opremiti za izzive prihodnosti.

Osnovnošolcem nagrada za inovativnost

Radovljica

Nova darila za varovance CUDV

Marjana Ahačič
Radovljica - Sredi decembra
so se tudi radovljiški osnovnošolci odpravili v Gornjo
Radgono, kjer so predstavili
podjetniške ideje, nastale v
okviru projekta "Sem inovativen". V projektu, v katerem je sodelovalo 200
osnovnošolcev druge triade
iz dvanajstih izbranih slovenskih šol, so sodelovali
tudi učenci OŠ Antona Tomaža Linharta.
"Izvedba projekta je bila razdeljena na dva večja sklopa.
V prvem sklopu sva mentorici spodbujali učence k razmišljanju o podjetniških
pojmih. Na praktičen način
sva jim približali pojme, kot
so podjetnik, inovativnost,
ideje, vizitka, logotip in podobno. V drugem sklopu so
učenci po 'brainstormingu'
izmed mnogih idej izpostavili eno inovativno idejo, jo
podrobneje razdelali in se z
njo predstavili na tekmovanju v Gornji Radgoni. Poleg
inovativne ideje si je vsaka
izmed šol izbrala tudi pre-

poznavni znak - svoj logotip," je pojasnila ena od
mentoric, Eldina Čosatović

iz Razvojne agencije zgornje
Gorenjske Ragor.
Radovljičani so v svoj logo-

V projektu iskanja podjetniških idej so sodelovali: Lenča Ambrožič, Zala Čebavs, Julija Škofic,
Gašper Urh, Igor Primc, Jakob Kocijančič, Peter
Ropač, Aljaž Pohar, Katja Rakovec, Janja Tavčar,
Ines Koščak Andreič, Ajda Dolžan, Alja Smolčič,
Izza Soklič Poljak, Timotej Magister in Maruška
Vnučec z OŠ A. T. Linharta.

tip vtisnili čebelico, njihova
ideja pa se je glasila "Očala
preživetja". Izbrane podjetniške ideje so predstavili v
Gornji Radgoni, kjer se je
zaključne prireditve udeležilo 149 učencev, njihovi
mentorji, nekaj več kot 20
spremljevalcev in drugih
obiskovalcev, ki so skupaj
predstavili 16 inovativnih
idej. Nastope učencev je ocenjevala posebna strokovna
komisija.
Vse tri sodelujoče gorenjske
osnovne šole so se uvrstile
na četrto mesto, OŠ A. T.
Linhart Radovljica pa je dobila poleg tega še prvo nagrado za dobro pripravljeno
predstavitev. Prvo mesto je
tokrat dobila OŠ Šmartno
pri Slovenj Gradcu za inovativno idejo "Izboljšava šolske torbe". "Vsekakor so bile
vse ideje zelo zanimive in
upamo, da bomo s projektom nadaljevali tudi v prihodnje in spodbujali ustvarjalno delo naših mladih
osnovnošolcev," je ob zaključku projekta poudarila
Eldina Čosatović.

Varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevž
Langus iz Radovljice so se tik pred koncem leta razveselili
prav posebnih daril: z žogami, loparji in drugimi športnimi
rekviziti so jih obdarili učenci 8. b razreda OŠ Koroška Bela
Jesenice. "Ko smo učenci 8. b skupaj z našo razredničarko
Manco Martinčič razmišljali, kaj bi pripravili za zaključek
starega leta, nam je razredničarka predlagala, da zbrani denar namesto za medsebojno obdarovanje porabimo za dobrodelne namene. Razredničarka nam je predstavila Dom
Matevža Langusa in njegovo poslanstvo, mi, učenci, pa
smo se odločili, da bomo otrokom v domu iz zbranega denarja kupili tisto, kar potrebujejo, to pa so športni rekviziti,"
so povedali Ula Nina Pajk, Jera Šebat in Sašo Iliev. Zadovoljni z novimi prijateljstvi so se dogovorili, da bodo sodelovali še naprej, v obliki delavnic in srečanj v prvi polovici letošnjega leta. M. A.

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

Gorenjski osnovnošolci med najboljšimi v projektu "Sem inovativen", Radovljičanom še prva
nagrada za predstavitev.
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Zanimivosti
Svečo zamenjala za mikrofon
Napovedovalka in moderatorka na Radiu Slovenija Alenka Resman Langus
je prve radijske izkušnje pridobivala že kot srednješolka.
Ana Hartman
Mlaka pri Begunjah - "Radio
me privlači že od nekdaj. Že
kot deklica sem sedela za
mizo in si predstavljala, da
sem radijska napovedovalka,
le da sem namesto v mikrofon govorila v svečo," se v
smehu spominja Alenka Resman Langus, napovedovalka
in moderatorka na Radiu Slovenija. Otroška želja se ji je
uresničila že v srednji šoli, ko
je začela delati na Radiu Triglav. Na Radiu Slovenija je
začela delati v študentskih letih, ko je morala prestati enoletno govorno šolo, zdaj pa
njen glas na prvem programu, Valu 202 in Arsu tako
lahko poslušamo že štiri leta.
"Napovedovalci delamo vse,
od branja poročil, literarnih
oddaj, vodenja in moderiranja
programa v različnih turnusih, kar pomeni, da nimaš nobenega pravega bioritma. Nekajkrat na mesec vodim večerni program od šestih, sedmih
zvečer in nato do polnoči, spet
drugič pa delaš jutranji program, ki se pri nas začne že ob
petih. Vstati moram sredi

Alenka Resman Langus
pravi, da jo je radio že od
nekdaj privlačil.
noči, ob treh in deset minut,
da sem ob pol petih že v Ljubljani, a sem potem že ob pol
desetih doma in imam pred
seboj še ves dan," pripoveduje
Alenka.
Kot pravi, je največji čar dela
na radiu stik z občinstvom:
"Radio je živ medij in zelo fino
je začutiti poslušalca na drugi
strani. Za mnoge je radio prijatelj, za nekatere starejše in
osamljene ljudi je to edina komunikacija. Večkrat pokličejo

na radiO kar tako in izven etra
poklepetajo z nami o raznoraznih stvareh, tudi osebnih."
Všeč ji je narodnozabavna
glasba (skoraj deset let je bila
pevka pri ansamblu Vita),
zato ne čudi, da so ji po upokojitvi Janeza Dolinarja pred
dvema letoma dodelili vodenje izborov za najlepšo vižo
meseca, ki so na prvem programu Radia Slovenija na
sporedu vsako prvo sredo v
mesecu. Letos je drugič vodila tudi izbor za najlepšo vižo
leta, ki je bil decembra v Festivalni dvorani na Bledu, sicer pa jo poznamo tudi kot
voditeljico drugih prireditev.
Alenka izvira iz Smokuča,
pred letom in pol pa se je preselila na Mlako, kjer sta si z
možem uredila dom. Čeprav
jo vsakodnevna vožnja na
delo v Ljubljano, kot pravi,
nekoliko utruja, pa se v slovensko prestolnico ne bi nikoli preselila, saj ima preveč
rada naravo, mir in svež zrak.
V prostem času rada peče pecivo, v prihodnje pa se namerava posvetiti predvsem pisanju diplomske naloge iz slovenskega jezika.

Pevska pot
Mance Izmajlove
Študentka odkrije, da njeno pravo ni tisto pravo, odloži juridične učbenike
in se odloči za odrske in koncertne deske. Iz rodnih Lesc v London, spet v
Lesce, nato v Moskvo in spet v Lesce ...
Alenka Bole Vrabec
... Od tam pride na pogovor
v spremstvu moža, koncertnega violinista Benjamina
Izmajlova in ljubke, poldrugo leto stare hčerke Izabele.
Preprosta, naravna, s smehljajem na licih in v očeh.
Spomnim se vaših prvih intervjujev, v katerih ste vedno
povedali, da ste že kot otrok
radi peli. Dvakrat ste sodelovali na Prvem glasu Gorenjske in osvojili na Bledu 1995
prvo, na Jesenicah 1997 pa
drugo mesto.
"To je bila popotnica za
mojo samozavest. Želja, da
bi samo pela, se je iz spremenljivega oblaka zarisala v
ostro konturo. Peti, a početi
to v muzikalu. Za Evropejce
je London muzikalska
Meka. Če tam narediš sprejemni izpit, pomeni, da
imaš upanje, da smeš sanjati o uspehu, a pod pogojem,
da ti bo šlo velikokrat za
nohte ... In mi je v londonskih letih 96-99 res šlo."
Iz katerih vzrokov?
"Več jih je bilo. Na Montview Theatre School, kjer smo
trdo delali, so študirali zvečine Angleži. Druge Evropejce bi preštel na prste, iz takrat vzhodne Evrope ni bilo
nikogar. Mučilo me je strašno domotožje in veliko sem
prejokala. Če ne bi imela
tako močne volje, bi šla preprosto domov."
Je bil študij tudi finančni zalogaj?
"Seveda. Najtežje je bilo v
prvem letniku. V drugem so
mi pomagali občina Radovljica, Rotary club Bled, za
moj študij je bil tudi dobrodelni koncert na Bledu ... V
zadnjem letniku pa sem dobila štipendijo ministrstva
za kulturo. Seveda so veliko
prispevali tudi moji starši.
Dve leti sem delala tudi ob
vikendih. V Hempstaedu,
kjer živi veliko premožnih
Židov, sem si našla delno
zaposlitev v modnem butiku."
So Manci Urbančevi pogrnili rdečo preprogo, ko ste se
vrnili?
"Kje pa! To, da si uspešno
končal eno najboljših londonskih šol, je bila samo
stopnica. Vrata je bilo treba
šele odpreti. Začela sem prepevati, kjer je bilo mogoče ..."
Preskusili ste se tudi kot
dramska igralka?
"Na šoli sem študirala
dramsko igro. Leta 1999
smo z neko nemško protirasistično organizacijo pripravili skupni projekt o perečih

vprašanjih sedanjega časa in
z njim gostovali v Afriki in
Evropi. Prvi, ki mi je zaupal
vlogo doma, je bil režiser
Peter Militarev v Gospodični
Mici Frana Milčinskega. In
predstavljajte si mene, nepoboljšljivo romantičarko,
ko sem storila svoj prvi
dramski korak na domačih
tleh! S coklico naravnost v
drek!" (sproščen smeh).

operno petje. Poldrugo leto
sem se pripravljala pri ge.
Pii Brodnik. In ne zaman.
Čeprav prostega časa med
študijem ni bilo. Zakoncaštudenta sta morala zaslužiti za življenje. Moja šolnina
za eno šolsko leto je znašala
5000 ameriških dolarjev. A
bilo je lažje, ker sem si ljubi
kruh lahko služila s prepevanjem na prireditvah."

Bil je zelo slavnosten, a mrzel zimski večer, ko ste na
veliki Prešernovi proslavi v
Vrbi 2000 zaigrali Julijo,
Katro in zapeli Bogomili.
Kaj je najbolj zaznamovalo
ta večer, namenjen dvestoletnici Prešernovega rojstva?
"Poznanstvo, nastalo že ob
študiju proslave. Glasbo je
napisal Slavko Avsenik ml.
in rekla sem si: to je glasbenik, s katerim bi rada ustvarila kakšen velik projekt! "
Se je želja uresničila?
"Se je! Čez nekaj let! Brez
njega ne bi bilo zgoščenk
Slovanska duša in Slovensko srce."

Vaš največji uspeh doslej je
vsekakor zgoščenka Slovanska duša, za katero ste prejeli pri založbi Nika lani novembra tudi zlato ploščo.
"Ja, z Benjaminom sva jo
posnela z Ruskim državnim
filmskim orkestrom v Moskvi, vsi aranžmaji pa so
delo Slavka Avsenika ml.
Tako kot ta mi je pri srcu
tudi najnovejša zgoščenka
Slovensko srce, na kateri so
najlepše slovenske pesmi od
ljudskih, umetnih, narodnozabavnih do filmskih. Tudi
Slovensko srce je moj in Benjaminov projekt ob nepogrešljivi umetniški potenci
Slavka Avsenika ml."

Je bil ob vsej hektiki tudi čas
za ljubezen?
"Bil! (Reče veselo in se ozre
k Benjaminu, ki z Izabelo v
naročju šteje ovčke.) Benjamin je s slovensko štipendijo študiral violino v Moskvi
in me začel nagovarjati, naj
se pripravim na avdicijo za

Izabela po malem nerga.
Grdo me pogleda, češ kaj pa
moriš mojo mamo. Brž še
vprašam: Kako pa gresta
vkup kariera, številni koncerti in otrok?
(Spet smeh) "Z dobro voljo
in dvema paroma babic in
dedkov speljemo!"
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Prireditve
Prireditve
Linhartova dvorana radovljica
KONCERT POUM TCHACK
Gypsy swing

22. januraja bo 20.00 uri:
Koncert s francosko skupino Poum Tchack. ZA IZVEN
Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak
delovnik.

ob 20.00
DAN, KO BO OBSTALA ZEMLJA (1 h 44 min)
znanstveno-fantastična drama

nedelja, 1. februarja 2009 ob 18.00
BOŽIČ NA KVADRAT (1 h 29 min)
romantična komedija

ob 20.00
LJUBEZEN V BARCELONI (1 h 34 min)

Koncert za večne zaljubljence. ZA IZVEN
Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak
delavnik.
Zoran Predin je s svojim The Gypsy Swing Bandom pripravil koncert
za prste polizat. Letos praznuje 30-letnico ustvarjanja in nastopanja,
zato je pripravil še posebej zanimiv koncert, ki je sestavljen iz predstavitve programa z albuma Pod srečno zvezdo in žlahtnega izbora
skladb, s katerimi je jadral skozi desetletja. Koncert bo prava revija
starih hitov, od Praslovana s Praženim krompirjem preko Bolj starega, bolj norega Ljubimca iz omare, do Mentolovega bonbona. Potem
vam bo Čez pol stoletja Pod srečno zvezdo z Novo metlo za Moj vsakdanji kruh, pregnal Alfa samca s Frizersko narodno v ritmu Radetzkega marša. Dihali si bomo za ovratnik, da bomo Lepi, ko nam bo
prišlo! Zakaj pa ne?

četrtek, 5. februarja 2009 ob 20.00
ŽENSKE (1 h 54 min)
petek, 6. februarja 2009 ob 18.00
MODELI (1 h 39 min)
komedija

ob 20.00
ODSEV (1 h 50 min)

petek, 23. januarja 2009 ob 18.00
MADAGASKAR 2 (1 h 33 min)
animirana družinska komedija, film je sinhroniziran v slovenščino.

sobota, 7. februarja 2009 ob 18.00
MODELI (1 h 39 min)

sobota, 24. januarja 2009, ob 16.00
MADAGASKAR 2 (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

nedelja, 25. januarja 2009 ob 16.00
MADAGASKAR 2 (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

ob 20.00
ŽENSKE (1 h 54 min)
komedija

komična romantična drama

petek, 30. januarja 2009 ob 18.00
BOŽIČ NA KVADRAT (1 h 29 min)
romantična komedija
Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.00
DAN KO BO OBSTALA ZEMLJA (1 h 44 min)
znanstveno-fantastična drama

sobota, 31. januarja 2009 ob 18.00
BOŽIČ NA KVADRAT (1 h 29 min)
romantična komedija

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

Ves mesec
ŽIVALI V SLIKI IN BESEDI
V mesecu februarju pripravljamo razstavo knjig in ilustracij o
krokodilih.

Knjižnica Lesce
Ves mesec
PTIČKI SE ŽENIJO
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. razredov oddelka podaljšanega
bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce z mentorico Bojano Novak.

Linhartova dvorana Radovljica

nedelja, 8. februarja 2009 ob 18.00
ŽENSKE (1 h 54 min)
Linhartova dvorana Radovljica

ob 20.05
ODSEV (1 h 50 min)
grozljivka

Knjižnica Kropa
Ves mesec
KNJIŽNI JUNAKI
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. B razreda podružnične OŠ Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.

Ves mesec
PRAVLJIČNI JUNAKI
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa pod mentorstvom Tatjane Rampre.

Knjižnica Radovljica
Radovljica
2. februraja ob 19.00:
KLEPETALNICA ZA STARŠE
Predstavniki Lokalne akcijske skupine Radovljica v sodelovanju s
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica vabijo starše na srečanje z
naslovom "Zakaj mladostnika mamijo droge?" Z vami bosta tokrat
Sašo Čotar in Mateja Šparovec v sodelovanju s kriminalisti Sektorja
kriminalistične policije iz Policijske uprave Kranj.

3. februarja ob 19.30:
BOLIVIJA - PLAVANJE Z DELFINI IN ALIGATORJI
Ste že plavali z rečnimi delfini? Pa lovili največje kače na svetu anakonde? Kaj storiti, ko vas zastrupijo? Obiskali smo rudarsko
mesto in bili šokirani nad rudnikom srebra iz 17. stoletja. Z Indijanci smo pili njihovo najbolj priljubljeno pijačo čičo. Vljudno vabljeni
na predavanje z degustacijo, ki ga bo pripravila mag. Andreje Jernejčič.

Ves mesec
FRANCE PREŠEREN (1849 - 2009)
Ob 160. obletnici smrti pesnika Franceta Prešerna vas vabimo, da si
ogledate razstavo Prešernovih knjig in knjig o Prešernu.

Ves mesec
četrtek, 29. januarja 2009 ob 20.00
LJUBEZEN V BARCELONI (1 h 34 min)

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

komedija

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

Ves mesec
SUPERKNJIGA

grozljivka

komedija

Kino

Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
drugačen način. Ob "norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske
teme in videoigricah se bomo 6. in 27. februarja dobili v knjižnici.

komična romantična drama

komedija

KONCERT ZORANA PREDINA
9. februarja 20.00 uri:

6. in 27. februarja ob 18. uri:
INSIDE OUT

GRB GROFOV THURNOV PRIPOVEDUJE
Zaradi zanimanja obiskovalcev bo razstavica avtorja Jureta Sinobada
na ogled tudi v mesecu februarju.

od 8. do 28. februarja:
MIMI MALENŠEK
Ob 90. obletnici rojstva pisateljice Mimi Malenšek vas vabimo, da si
ogledate razstavo njenih knjig.

OTROŠKE PRIREDITVE
5. februarja ob 17. uri:
MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON (Ela PEROCI)
Marionetna lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Gostuje
Lutkovno gledališče Fru-Fru iz Ljubljane.

Brezplačno drsanje še do konca februarja
Ker novo radovljiško drsališče v športnem parku zaradi številnih deževnih dni ni obratovalo vsak dan, po mesecu dni kljub
napovedi vstopnina še ni uvedena, so sporočili z Občine Radovljica. Tako bo brezplačno rekreativno drsanje podaljšano
še vsaj do konca februarja in s tem omogočeno tudi brezplačno drsanje otrok v času zimskih počitnic. Zatem pa je predvidena vstopnina en evro na osebo kot minimalni znesek za delno pokritje tekočih stroškov vzdrževanja drsališča. Kot je povedala Mojca Vnučec Špacapan, je drsališče ob primernem vremenu zelo dobro obiskano, po oceni je drsalcev v povprečju
na dan od 20 do 30 med tednom in do 100 med vikendom.
Med tednom je drsališče odprto vsak dan od 16. do 19. ure, ob
sobotah, nedeljah, praznikih ter v času šolskih počitnic pa od
10. do 12. in od 15. do 19. ure. Izven rednega obratovalnega
časa pa je možen najem drsališča za organizirane skupine,
cena je 30 evrov na uro. Rezervacije sprejema Športna zveza
Radovljica na tel. št.: 04/53 05 730, vsak dan od 8. do 13. ure,
ali na elektronskem naslovu: sportzv@s5.net. M. A.
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Z baklami k Sv. Petru
Na praznik treh kraljev, 6. januarja, ko se je končalo
božično-novoletno praznovanje, so pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Antona Tomaža Linharta iz Radovljice v
cerkvici na Sv. Petru pripravili že tradicionalni koncert božičnih pesmi. Obiskovalce, ki so si pot skozi večerno zimsko
idilo razsvetlili z baklami, sta pesem zbora, ki ga vodi Peter
Novak, in izbrana beseda Marjete Opalk obogatili in dali dodaten čar prazničnemu večeru. Po končani maši in koncertu pa je za obiskovalce domače turistično društvo pripravilo
okrepčilo s toplim čajem, pecivom in prigrizkom. P. K.

mali oglasi

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

Do cerkve po Merkurjevi poti
S Placa do cerkve v Kropi po novem vodi obnovljena pot. Ureditev je predlagal Bine Kordež, finančno
pa so jo podprli v Merkurju.
Ana Hartman
Kropa - Pot, ki se s Placa v
Kropi strmo vzpenja proti cerkvi nad vasjo, so v preteklosti
Kroparji pogosto uporabljali, v
zadnjih letih pa je vse bolj propadala. Predsednik uprave
Merkurja Bine Kordež, ki izvira iz Krope, je tako na
zadnjem Kovaškem šmarnu
predlagal, da bi se lotili ureditve te poti, ki jo je tudi sam
uporabljal v otroštvu. V krajevni skupnosti so bili njegove
pobude zelo veseli. "Gre za
približno sto metrov dolgo
krajevno pot na občinskem
zemljišču, ki so jo domačini v
preteklosti uporabljali predvsem za dostop do cerkve in
pokopališča, zdaj pa je bila
praktično že povsem zaraščena in neuporabna, še zlasti pa
je bila zaradi strmine neprimerna za starejše," je povedal
Tomaž Peternel, podpredsednik KS.
Jeseni so se tako lotili ureditve
poti s kamnitimi opornimi zidovi in stopnicami, opremili
pa so jo tudi s tremi kroparski-

Ureditev poti s Placa proti cerkvi v Kropi je stala blizu 20 tisoč evrov. / Foto: Tina Dokl
mi svetilkami, ki so del javne
razsvetljave v starem trškem
jedru. Obnova je stala blizu
dvajset tisoč evrov, v celoti pa
jo je financiral Merkur. "Ker
pot doslej ni imela imena in
ker je Merkur pokazal veliko
pripravljenost pomagati, smo
se odločili, da jo poimenujemo Merkurjeva pot," je ob tem
dodal Peternel.
Z obnovo poti so zagotovili
tudi boljši dostop do bližnjih

vrtov, v krajevni skupnosti pa
pričakujejo, da bodo pot odslej
uporabljali tudi turisti, ki si
peš ogledujejo Kropo. Doslej
so se do cerkve, od koder se
odpira lep razgled na staro vaško jedro, lahko podali po t. i.
levi poti mimo vigenjca ali
desni poti iz Gosposke ulice,
zdaj pa se bodo na razgledno
točko k cerkvi lahko povzpeli
tudi po 'sredinski poti' s Placa.
Skupaj z ostalimi sprehajalni-

mi potmi jo bodo označili tudi
na informacijskih tablah, ki
jih bodo namestili spomladi.
"Kar nekaj podobnih poti je
doslej že propadlo, zato so starejši Kroparji še posebej zadovoljni, da se je ta ohranila. V
nadaljevanju bomo verjetno
skušali obnoviti pot iz Gosposke ulice proti cerkvi, ker nima
pravih ograj, stopnice pa so že
dotrajane," je napovedal Peternel.

Smetarski slovar
Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki pomeni vse
dejavnosti, ki so povezane z zbiranjem in odvozom komunalnih odpadkov.
Stroški ravnanja z odpadki so plačilo za zbiranje, odvoz in deponiranje ostankov komunalnih odpadkov. Vsi lastniki oziroma stanovalci hiš in stanovanjskih objektov
so jo dolžni plačevati ne glede na
stalno ali začasno prebivališče.
Obračun stroškov se določi glede
na velikost posode za odpadke in
glede na število članov, ki živijo v
istem gospodinjstvu. Odjemna
mesta se delijo na individualna in
skupna, kar pomeni, da zabojnik
uporablja več stanovalcev. Uporabniki individualnih odjemnih
mest morajo svoje zabojnike na
dan odvoza odpadkov postaviti k
cesti, da jih lahko smetarska vozila izpraznijo.
Obveznost plačevanje stroškov
ravnanja z odpadki so dolžne plačevati tudi vse pravne osebe podjetja in samostojni podjetniki,

ki izvajajo proizvodne in storitvene
dejavnosti.
Kako uredimo odvoz
odpadkov?
Ko se preselimo ali na novo vselimo, odpremo dejavnost, organiziramo proizvodnjo, se moramo oglasiti oziroma prijaviti na
sedežu Komunale Radovljica,
Ljubljanska cesta 27, Radovljica, kjer izpolnimo prijavnico z
osebnimi podatki. Izberemo primeren zabojnik, katerega velikost ustreza količini odpadkov,
ki jih proizvedemo v gospodinjstvu ali dejavnosti.
Zabojnik
Posodo za odlaganje odpadkov
mora imeti vsako gospodinjstvo
oziroma drug povzročitelj komunalnih odpadkov. Biti mora primeren za praznjenje v smetarsko vozilo in enotnega videza,
da je v okolju čim manj opazen.
Vsak lastnik mora zabojnik kupiti sam.

Zbirni center Radovljica je odprt:
●
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 14. ure,
●
sreda od 8. do 18. ure,
●
sobota od 8. do 12. ure.
Dežurni vodovodni monter GSM: 031/210-023.
Pokopališko - pogrebna služba GSM: 041/655-987.

Odvoz odpadkov
Odvoz odpadkov poteka po rednem tedenskem razporedu. Zabojniki morajo biti na dan odvoza
pravočasno pripravljeni na odjemnem mestu, kjer jih smetarske ekipe spraznijo. V zabojnike
za preostanek odpadkov ne odlagamo večjih kosov kosovnih odpadkov, zelenega odreza, gradbenega materiala, kajti zabojnikov z neprimerno vsebino smetarske ekipe ne izpraznijo.
Zbiralnice ločenih frakcij
So mesta, na katerih stojijo posebni, namenski zabojniki za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastike in kovin.
Mnogi uberejo krajšo pot in kosovne odpadke odložijo kar pri
zbiralnicah ločenih frakcij, s čimer nam povzročajo vsaj dva
problema. Prvi je, da naša vozila
ne morejo do zabojnikov za ločeno zbrane frakcije, drugi pa je ta,
da ta vozila ne morejo odvažati
kosovnih odpadkov. Tako moramo nepravilno odložene kosovne
odpadke odvažati z drugim vozilom, kar spet povzroča dodatne
stroške in dodatno onesnaževanje okolja. S tem, ko se tukaj odlagajo neprimerni odpadki, kazijo
videz okolice, nam komunalcem
pa povzročajo dodatno pobiranje
izven rednih odvozov. Nekomu
bližnjica, za nas dvakrat pot!

Zbiralnice so namenjene izključno ločenemu zbiranju posameznih frakcij in se odvažajo direktno
k zbiralcem teh frakcij.
Zbirni center
Zbirni center Radovljica je urejen
na območju centralne čistilne naprave Radovljica in je odprt vsak
dan v tednu razen nedelje. Na
zbirnem centru lahko plačniki komunalnih storitev iz gospodinjstev oddajo brezplačno kosovne
odpadke, kot so pohištvo, odpadna elektronska oprema, dotrajani grelci, peči, ostala embalaža in večji odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvih.

Nevarni odpadki
Priporočamo posebno skrbno
ravnanje s temi odpadki, kar pomeni odlaganje v primerni, najbolje originalni embalaži, v dobro zaprtih posodah, da ne pride
do izlitja. Posebne odpadke, kot
so čistila, barve, odpadna olja,
laki, akumulatorji, baterije, zdravila, škropiva lahko brezplačno
oddate na Zbirnem centru Radovljica, kjer je nameščen ustrezen zabojnik. Odpadnega jedilnega olja nikoli ne zlivajmo v
straniščno školjko, ostalih nevarnih odpadkov pa ne mečimo
med ostale odpadke v hišni zabojnik.

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

Zbiranje kosovnih odpadkov
Zbiranje kosovnih odpadkov poteka preko celega leta na podlagi
individualnih naročil s pomočjo
dopisnic. Vsako gospodinjstvo, ki
je plačnik komunalnih storitev, je
upravičeno do dveh odvozov v
skupni količini štiri kubične metre
na leto. Ko se v gospodinjstvu pojavijo kosovni odpadki, izpolnimo
dopisnico in jo pošljemo na Komunalo Radovljica. Ko dobimo
potrjen datum odvoza, kosovne
odpadke pripravimo na odjemno
mesto in počakamo na odvoz, ki
je v večini naročil izveden v roku
treh dni.
Gradbeni odpadki
Gradbene odpadke lahko na podlagi potrdila, ki ga dobite na Komunali Radovljica, brezplačno v
količini dveh kubičnih metrov oddate na separacije podjetja Tehnik
Škofja Loka.

