občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

deželne novice

Deželne novice so časopis Občine Radovljica

Odgovorni urednik: Cveto Zaplotnik

Časopis izhaja dvakrat mesečno

06.02.2009

stran 01

www.radovljica.si

V Kropi spet smučali
po starem

Komunikacija
in sodelovanje

Letos so se jim prvič pridružili
tekmovalci iz tujine; vreme je bilo
prizadevnim organizatorjem
vendarle naklonjeno.

Irena Kotnik, nova ravnateljica VVZ
Radovljica, je vodenje te velike
ustanove prevzela prav na dan
odprtja novega vrtca na Posavcu.
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Odločno o meji na Jelovici
Del radovljiške občine je leta 1995 pripadel Bohinju. Župan Janko S. Stušek opozarja, da nihče noče
biti pristojen za reševanje spora.
Marjana Ahačič
Radovljica -Zakon o ustanavljanju občin je namreč
leta 1995 nekdanjo veliko
občino Radovljica razdelil
glede na meje naselij. In ker
ima pet gozdarskih hiš na
Jelovici, ki sicer sodijo v katastrsko občino Lancovo,
hišne številke Nemškega
Rovta, je območje ob delitvi
avtomatično pripadlo Bohinjcem. "V teh objektih nikoli ni bilo stalnih prebivalcev. Meja med občinama je
tako posledica poimenovanja naselij v šestdesetih letih, po katerem gozdarski
center Martinček spada pod
naselje Nemški rov. Tja je
bil uvrščen zaradi banalnega dejstva, da so z državnimi
gozdovi v okviru tedanjega
GG Bled gospodarili iz Bohinja," pojasnjuje radovljiški župan in dodaja, da je
večina gozdov na spornem
12,5 kvadratnega kilometra
velikem območju v lasti države, planine tega območja
pa so bile stoletja v lasti vasi
izpod Jelovice.
Občina Radovljica se je tako
že pred desetletjem skušala
dogovoriti z občino Bohinj,
da se meja spremeni v korist
Radovljice, a dogovor doslej
ni bil mogoč. Zato je leta
2001 na državni zbor naslovil prošnjo za proučitev
spremembe občinske meje
in začetke postopka, a je ta

ugotovil, da za zadevo ni pristojen in jo oddal v reševanje ministrstvu za okolje in
prostor. To je zadevo posredovalo geodetski upravi, ki
je ugotovila - da se morata o
meji dogovoriti občini in Radovljičane napotila na upravno sodišče. A tudi to je ugo-

tovilo, da zadeva ne spada v
sodno pristojnost, kar je potrdilo še vrhovno sodišče.
Zgodba se je ponovno zavrtela in novembra lani so Radovljičani dobili še drugi odgovor ministrstva za okolje
in prostor, da morata občini
spremembo urediti spora-

zumno in hkrati. "Dosedanje dogajanje kaže, da v primeru, ko sporazumna ureditev spremembe občinske
meje ni mogoča, sistemska
rešitev problema ne obstaja.
Globoko smo prepričani, da
je nastala administrativna
krivica, ki je zdaj administrativno nerešljiva," je razočaran župan Stušek, ki rešitev problema vidi le še v pobudi za spremembo zakona
o določanju meja občin ali
celo opozorilu mednarodni
skupnosti, da v naši državi
ni organa, ki bi rešil primer
meje med dvema občinama.
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Seja občinskega sveta

Lokalna cesta spet
odprta

Blizu želene končnice

Okusiti Gorenjsko z
ajdovimi krapi

Radovljiški občinski svet je
na zadnji seji izglasoval zaposlitev svetovalnega delavca v radovljiških vrtcih.
Deželne novice bodo zato
poslej mesečnik.
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Na čelu Skimarja
je dr. Robert Ferko
Novi nadzorni svet Skimarja, ki je bil imenovan
ob začetku tega leta, je že imenoval tudi novega
predsednika uprave.
Štefan Žargi

Župan Janko S. Stušek, občinski odvetnik Stanislav Repovž in Nana Jauk, vodja oddelka
za splošne zadeve, so problematiko predstavili na novinarski konferenci.

Na spornem območju so tri planine: Lipniška,
Mošenjska in Radovljiška, 12 kilometrov cest - med
drugim precejšen del ceste od partizanskega doma na
Vodiški planini - in dva kulturna spomenika. Stalnih
prebivalcev tam nikoli ni bilo.

V začetku tedna je občinski
inšpektor izdal odločbo o
odpravi zapore na cesti
Posavec-Podnart.
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S hokejistom Jakom Ankerstom iz Vrbenj smo se
pogovarjali po tekmi s Toja
Olimpijo.
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Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so postregli
z ajdovimi krapi na tradicionalen in sodoben način.
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Begunje - Pred tednom dni
se je na sedežu družbe Skimar na tretji seji sestal nadzorni svet in na predlog
predsednika sveta Stojana
Nikolića za štiriletni mandat
imenoval dr. Roberta Ferka
na mesto predsednika uprave Skimarja. Sredi decembra je namreč vršilec dolžnosti predsednika uprave
Ivan Štrlekar podal odpoved
in napovedal odhod s koncem januarja. Nadzorni svet
je na drugi seji obravnaval
nabor 20 kandidatov in napravil ožji izbor ter pooblastil predsednika sveta, da
opravi razgovore s tremi
kandidati in pripravi predlog za imenovanje. Tako je
Skimar, krovna družba Elana, v osemnajstih letih dobil
devetnajstega direktorja oziroma predsednika uprave,
preostale člane uprave pa
naj bi poiskali z mednarodnim razpisom v naslednjih
treh mesecih. V istem roku
naj bi bil tudi pripravljen
kratkoročni sanacijski načrt.
Robert Ferko je po osnovni
izobrazbi kemik in je večino
svoje 19-letne poklicne poti
delal v živilski industriji,
med drugim tudi v Žitu Gorenjki Lesce. Na mesto prvega moža Skimarja se vrača
iz največjega srbskega trgovca Delte holdinga. Pred dnevi je na koprski fakulteti za
menedžment uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom Managment
produktivnosti in strateškooperativno odločanje.
"Če bi mislil, da je sanacija
Skimarja misija nemogoče,
danes ne bi bil tu. Prepričan
sem, da se iz tega podjetja
da veliko narediti in da
bomo tekoče poslovanje postavili na prave tirnice ter da
bo postalo dobičkonosno,"

Dr. Robert Ferko

Robert Ferko je po
osnovni izobrazbi kemik
in je večino svoje 19letne poklicne poti delal v
živilski industriji, med
drugim tudi v Žitu Gorenjki Lesce. Na mesto
prvega moža Skimarja se
vrača iz največjega srbskega trgovca Delte holdinga.

je dejal na novinarski konferenci po imenovanju. "Elan
s tako prepoznavno blagovno znamko želim vrniti na
stara pota, ne vem pa, kako
težki so kamni preteklosti,"
je še dejal na predstavitvi.
Prvi nadzornik Stojan Nikolič je izrazil pričakovanje, da
se poslovanje Elanovih
družb v letošnjem letu stabilizira, v letu 2010 pa, da lastniki pričakujejo dividende iz
pozitivnega poslovanja. V 14
dneh od novega predsednika uprave pričakujejo program dela.
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Sestal se je gospodarski svet
Pred tednom dni se je v Radovljici sestal Gospodarski svet
občine in razpravljal o trenutni gospodarski situaciji. Na srečanju so predstavili izkušnje svojih podjetij in izrazili negotovost glede prihodnjega poslovanja. Po podatkih, ki jih je pridobila občinska uprava večja gorenjska podjetja, v katerih so
zaposleni radovljiški občani, zaenkrat, razen v primeru Elana, še niso sprejemala drastičnih protirecesijskih ukrepov.
Trenutno situacijo poskušajo reševati z mehkejšimi oblikami
- skrajšanjem delovnega časa, predčasnim upokojevanjem,
prekinitvijo sodelovanja z najetimi delavci preko agencij in s
tem, da ne podaljšujejo pogodb za določen čas. Ob tem je
direktorica Centra za socialno delo Radovljica Miloša Kos
Ovsenik dodala, da so konec lanskega leta med svojimi uporabniki beležili predvsem psihosocialno stisko zaradi napovedanih odpustov. Na situacijo so se odzvali z oblikovanjem
koordinacijske skupine, v kateri so tudi predstavniki Urada
za delo, občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje ter Rdečega
križa, in pripravili zgibanko z informacijami o tem, kam se tisti, ki izgubijo zaposlitev, lahko obrnejo za pomoč. M. A.

OBČINA RADOVLJICA
Datum: 6. 2. 2009

OBVESTILO
Povpraševanje o interesu za sofinanciranje
nove prostorske ureditve
Občina Radovljica pripravlja Občinski podrobni prostorski
načrt za stanovanjsko območje na Stočju (v nadaljevanju
OPPN), ki leži zahodno od kompleksa bazena ter v naravi
predstavlja zemljišče na severozahodnem delu naselja Kropa.
Območje urejanja je opredeljeno v prostorskih sestavinah
družbenega plana Občine Radovljica, potrebna je izdelava lokacijskega načrta - občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Stanovanjsko območje na Stočju zajema naslednje parc. št.
ali njihove dele:
- k.o. Kropa: 429, 428, 427/4,
- k.o. Kamna Gorica: 666/14, 666/13, 666/17, ki so v lasti Občine Radovljica.
Občina Radovljica obvešča potencialne investitorje, da lahko
na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica
pripis: PREDLOG OPPN STOČJE

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

do 1. 3. 2009 sporočijo svoj poslovni interes in nam pošljejo
morebitne svoje predloge prostorske ureditve.
Dodatne informacije so na voljo pri: Staši Čelik Janša, vodji
Oddelka za okolje in prostor (Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, Radovljica; tel.: 04/537 23 36).
Potencialne investitorje bomo na osnovi izkazanega interesa
povabili na razgovor. Zbrani predlogi potencialnih investitorjev bodo posredovani prostorskemu načrtovalcu v preučitev.
Po preučitvi bo občinskemu svetu predlagan sklep o začetku
postopka konkurenčnega dialoga s potencialnimi partnerji
(za javno zasebno partnerstvo).
Mag. Boris Marčetič
Direktor občinske uprave

Komunikacija in sodelovanje
Irena Kotnik, nova ravnateljica VVZ Radovljica, je vodenje te velike ustanove prevzela prav na dan
odprtja novega vrtca na Posavcu.
Marjana Ahačič
Z novim letom ste prevzeli
vodenje dokaj velike ustanove, vzgojno varstvenega zavoda Radovljica. Katere so
bile vaše prve poteze?
"Težko bi govorila o svojih
prvih potezah, saj sem z
mandatom komaj začela, čeprav je res, da sem svoj prvi
delovni dan začela z odprtjem novega vrtca na Posavcu, kar je velik dosežek za
nas kot institucijo, za občino
in krajane. Nadaljnji koraki
bodo sledili moji viziji vrtca,
ki je predolga, da bi jo razlagala, poudarki pa temeljijo
na vrednotah, kot so odgovornost, strokovnost, demokratično in odprto sodelovanje z občino, starši in vsemi
delavci v vrtcu. Sodelovanja
in dogovarjanja že potekajo,
podala so se že nekatera zelo
dobra izhodišča."
Katero je tisto osnovno vodilo, ki se ga želite držati v
svojem mandatu?
"Moje osnovno vodilo bo
primerna komunikacija ob
sodelovanju, dogovarjanju,
iskanju skupnih rešitev na
podlagi argumentov in kompromisov, v prvi vrsti za dobrobit naših otrok."
Katere so spremembe, ki jih
želite uvesti v prvem letu?
"Vnašanje vsebin v vzgojnoizobraževalno delo, ki bodo
temeljile na pripravi otrok
na življenje s poudarkom na
odgovornosti, dostojanstvu
(pozitivna samopodoba),
sprejemanju drugačnosti,
na pomenu medsebojnih
odnosov in na razvoju kritičnega mišljenja, saj menim,
da je to popotnica k razvoju

avtonomnega, demokratičnega posameznika in vrniti
otroški igri mesto, ki ji pripada ob še večjem upoštevanju razvojnih značilnosti in
potreb otrok. Pri tem bodo
imeli strokovni delavci možnost usposabljanja na seminarjih, predavanjih, delavnicah, s poudarkom na dveh
področjih: na področju osebnostne rasti in na področju
strokovnosti."
Pred kratkim je občinski
svet potrdil zaposlitev svetovalnega delavca; kdaj ga pričakujete in kakšne bodo njegove naloge?
"V tem tednu bomo objavili
razpis in upam, da bodo formalne zadeve (prijave, razgovori, izbira, odpovedni
rok ...) hitro zaključene in
bo svetovalni delavec čim
prej pričel s svojim delom.
Njegovo delo bo povezano z
otroki, z vzgojitelji in njihovimi pomočniki, s starši, z
vodstvom vrtca in z zunanjimi ustanovami na temeljih
svetovanja in sodelovanja.
Svetovalni delavec bo sodeloval v vsakdanjem življenju
in delu v vrtcu in sicer na
področjih igre in poučevanja, kulture, vzgoje, klime
in reda v vrtcu, telesnega,
osebnega (spoznavnega in
čustvenega) in socialnega
razvoja, sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda
otrok iz vrtca v šolo ter na
področju socialno-ekonomskih stisk. Skupaj s starši in
strokovnimi delavci bo ugotavljal stanje, zbiral in analiziral podatke. Na podlagi rezultatov bo sledilo načrtovanje sprememb in izboljšav,
izvedba programa in kar se
mi zdi zelo pomembno -

evalvacija dela ob skupnem
ugotavljanju rezultatov."
Kako ste sicer zadovoljni s
kadri v ustanovi?
"Tako, kot s svojimi najbližjimi in vsemi, s katerimi sodelujem na poslovnem področju in osebno. Vsi imamo napake in slabosti, vendar menim, da je potrebno v
ljudeh iskati dobre strani,
spodbujati njihove potenciale in sposobnosti in graditi
na temeljih zaupanja in realne pohvale."
Na odprtju novega vrtca na
Posavcu ste dejali, da bi želeli ustanoviti posebno komisijo, ki se bo ukvarjala z
investicijami v enote radovljiških vrtcev. Kakšne so
vaše prioritete?
"V mesecu aprilu bo vpis
otrok v vrtce. Pričakujemo,
da bo vpis večji, kot so prostorske zmožnosti, zato bo
prioriteta v iskanju možnosti povečanja prostorskih kapacitet. Lokalna skupnost je
že pokazala interes in pripravljenost za pomoč pri reševanju tega problema z novim vrtcem na Posavcu."
Letošnjo jesen so se starši
pritoževali nad tem, da otroci v starostno mešanih skupinah vrtca Radovljica nimajo enakih možnosti kot tisti,
ki so v starostno enotnih
skupinah. Ste se ukvarjali s
tem problemom?
"Starostno mešane skupine
imajo prednosti in pomanjkljivosti, kar je vezano tudi
na specifičnost vrtcev v različnih urbanih območjih.
Drugačne pogoje imajo
otroci in strokovni delavci v
manjših vrtcih (Kropa, Kam-

Irena Kotnik
na Gorica, Posavec, Begunje, Brezje) kot otroci v Vrtcu Radovljica, kjer je tudi
precejšnja prostorska stiska.
Ob upoštevanju želje staršev, razgovorom z vzgojiteljicami, bomo v novem šolskem letu oblikovali starostno homogene skupine."
Veliko let ste bili vzgojiteljica v skupini. Kaj je tisto, kar
vas je pri delu z otroki najbolj pritegnilo, boste pogrešali delo z njimi?
"Zadovoljstvo in elan za
delo v skupini mi je dajala
otroška spontanost in neposrednost, odkritost, igrivost
z veliko mero vedoželjnosti
in njihove realne ocene glede mojega pedagoškega
dela, ki sem jo lahko razbrala v njihovih očeh. Vsak dan,
če le imam možnost, obiščem svojo skupino, vendar
mi je v zadovoljstvo, da bom
sedaj lahko spremenila stvari, za katere prej nisem imela možnosti."

Nov pravilnik za sprejem v vrtce
Skoraj 80 od 621 otrok v radovljiške vrtce prihaja iz drugih občin. Po novem prednost domačini.
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Marjana Ahačič
Radovljica - Sprejeti pravilnik bodo uporabili, kadar
bo vpis otrok presegel število prostih mest v vrtcih. V
radovljiških vrtcih doslej še
ni bilo treba omejevati vpisa, čeprav jih v tem šolskem
letu obiskuje 621 otrok ali
68 otrok več kot v prejšnjem šolskem letu. V prihodnjih letih je zaradi uveljavitve novele pravilnika, ki
določa oprostitev plačila
staršev za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, pričakovan še večji vpis
v vrtce, ki bi lahko presegel
razpoložljivo število prostih
mest. V tem primeru bo o
sprejemu otrok odločala tri-

članska komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, vrtca in staršev,
na podlagi naslednjih kriterijev:

Prednost pri vpisu v vrtec
bodo torej že v prihodnjem
šolskem letu imeli otroci s
posebnimi potrebami v
skladu z odločbo pristojne-

ga organa in otroci, za katere starši predložijo mnenje
centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Kriteriji
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče
na območju občine Radovljica
2. Starši ali vsaj eden od staršev otroka je redni študent
3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
4. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu
in v vrtec ni bil sprejet
5. Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti
6. V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra
7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov
8. Družina z več vzdrževanimi otroki (do 15. leta)
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka

Število točk
30
10
10
10
8
7
7
8
6
4
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Seja občinskega sveta
Radovljiški občinski svet je na zadnji seji izglasoval zaposlitev svetovalnega delavca v radovljiških
vrtcih. Deželne novice bodo zato poslej mesečnik.

Umik zaradi prevelike
višine
Umik je županu predlagal
svetnik Janez Kaltenekar, in
sicer z razlogom, da so v odloku predvidene višine za
pritlične objekte z mansardo
nerealno visoke - 10,5 metra,
kar lahko omogoči gradnjo
enonadstropne hiše. To dejstvo je potrdil tudi prostorski
načrtovalec s pripombo, da

Elektronsko glasovanje
Nato so svetniki sprejeli
osnutek dopolnitev poslovnika občinskega sveta, ki se nanaša na elektronsko glasovanje. V veliki sejni dvorani občine, v kateri so seje občinskega sveta, je namreč nameščena nova glasovalna naprava. Dogovorili so se tudi
za spremembo ure začetka
sej občinskega sveta na 17.
uro.
Potrdili so tudi odlok o ustanovitvi javnega zavoda VVZ

Občinski svet je na seji soglasno imenoval direktorja
Javnega podjetja Komunala Radovljica Draga Finžgarja za nadaljnje obdobje štirih let, in sicer kot najustreznejšega kandidata izmed prijavljenih na javni
razpis.

Radovljica ter dali soglasje k
zaposlitvi svetovalnega delavca v radovljiških vrtcih.
Stroški zaposlitve, ki okvirno znašajo 25 tisoč evrov na
leto, bodo do septembra letos pretežno financirani iz
občinskega proračuna, za
tem pa bo približno 80 odstotkov krila občina, preostalo pa starši. Kot je na
seji pojasnil župan, bodo v
ta namen prerazporedili
sredstva, ki so jih še pred
mesecem dni v proračunu
za leti 2009 in 2010 namenili za izdajanje občinskega
glasila Deželne novice.

Deželne novice bodo
mesečnik
Svetniki so namreč v sredo
na tajnem glasovanju s 13
glasovi za in 11 proti sprejeli
tudi sklep, da Deželne novice od marca naprej ne bodo
več izhajale kot 14-dnevnik,
temveč enkrat na mesec.
Župan pa je pojasnil, da bo
tudi ob tej spremembi in z
racionalizacijo porabe proračunskih sredstev izpolnjen namen občinskega ča-

RAZGLAS
O OBJAVI DOKONČNEGA SEZNAMA DEJANSKIH
UPRAVIČENCEV DO VRAČILA VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Dokončen seznam dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za naslednje krajevne skupnosti:
- Krajevno skupnost Lesce (št. poravnave NT-KR-A203319/2004-4-LJ-V in NT-KR-A20-3318/2004-5-LJ-TU),
- Krajevno skupnost Begunje (št. poravnave NT-KR-A203311/2004-5-LJ-TU),
- Krajevno skupnost Lancovo (št. poravnave NT-KR-A203308/2004-5-LJ-A),
- Krajevno skupnost Brezje, Krajevno skupnost Mošnje, Krajevno skupnost Otok, (št. poravnave NT-KR-A20-3312/2004-4LJ-E),
- Krajevno skupnost Brezje (št. poravnave NT-KR-A203316/2004-5-LJ-TU),

Drago Finžgar bo direktor
Komunale še štiri leta.
sopisa: obveščati o delu občinskih organov, občinske
uprave, krajevnih skupnosti,
javnih zavodov in društev
ter o drugih dogajanjih v občini. Večina opozicijskih
svetnikov je takšni obrazložitvi ostro nasprotovala in je
v razpravi županu očitala, da
je pravi namen te odločitve
zmanjšati obseg prostora za
kritiko v pismih bralcev.

Spet županova krivda?
Občinski svet je na zadnji, 20.
seji, sprejel sklep o spremembi
periodičnosti izhajanja občinskega javnega glasila, kar
praktično pomeni, da bodo
Deželne novice izhajale mesečno. Zadnja štirinajstdnevna številka Deželnih novic bo
izšla v začetku meseca marca,
naslednja pa znova v začetku
aprila in zaradi uradnih objav po seji občinskega sveta.
Pobudo za takšno odločitev je
novembra lanskega leta ob
sprejemanju proračuna občine
Radovljica za leto 2009 in
2010 že dal občinski svetnik
Franc Peternel, in sicer z razlogom, da bi razliko prihranjenega denarja za zmanjšano izhajanje namenili za
gradnjo dvigala v vrtcu na
Brezjah, vendar tedaj ni bila
sprejeta. Predlagana investicija tudi na prvem letošnjem
srečanju koalicijskih svetnikov
ni bila podprta, podprta pa je
bila ideja o spremembi periodike izhajanja časopisa. Občinski časopis, ki se pretežno
financira iz sredstev proračuna, delno pa iz objavljenih reklam in oglasov, naj bi znova
izhajal enkrat na mesec, tako
kot pred dobrim letom dni.
Prihranek sredstev zaradi
zmanjšanja izdaj časopisa pa
naj se nameni za predčasno,
torej pred prvim rebalansom
občinskega proračuna predvidoma jeseni letos, zagotovitev
vedno aktualnih in s strani
opozicije očitanih sredstev za
svetovalnega delavca v Vzgojno-varstvenem zavodu Radovljica.

Janko S. Stušek, župan
Navedeni predlog spremembe
izhajanja časopisa je bil na seji
občinskega sveta 28. januarja
2009, kot že rečeno, tudi izglasovan. Utemeljitev predloga v
razpravi je bila kratka in preprosta: zagotovitev sredstev za
svetovalnega delavca brez rebalansa in takoj, racionalno
opredeljena poraba javnih
sredstev za obveščanje (ne po
vseh občinah Zgornje Gorenjske) in s tem prispevek k racionalizaciji, nadalje ohranjanje
nivoja informiranja javnosti
tako, kot določa odlok, obveščanje javnosti o delu občinskih
organov, sledeč sejam občinskega sveta, in spodbuditi komercialni periodični tisk, da se aktualni dogodki v občini objavljajo ažurno ter sorazmerno
tudi v drugih glasilih, ne samo
v Deželnih novicah. V razpravi je bilo slišati tudi, da so polemike o kakovosti Deželnih
novic v nekaterih krogih že nekaj časa prisotne in da je

zmanjšanje izdaj smiselno
tudi kot vzporedna in koristna
podpora za rešitev skoraj tri
leta starega problema svetovalnega delavca v radovljiškem
Vrtcu še pred novim šolskim letom. Zato je sklep občinskega
sveta možno razumeti tudi kot
začasen, najmanj pa do rebalansa proračuna trajajoči
ukrep, če bodo ustrezali tudi
drugi pogoji.
Sam menim, da je ob profesionalnosti uredništva, ki ji nihče
ne oporeka, ključno vprašanje
kakovosti Deželnih novic, ali
se odmikajo od okvirov 10. člena odloka o časopisu Občine
Radovljica, ki določa, da časopis zagotavlja obveščanje občanov o delu občinskih organov,
občinske uprave, krajevnih
skupnosti, javnih zavodov in
zvez ter poroča o aktualnih dogajanjih v občini. Te lokalne
teme na nivoju regijskih in nacionalnih medijev najpogosteje
niso dovolj "aktualne", da bi
jim namenjali pozornost in
prostor, saj morajo z lastniki s
komercialnimi interesi upoštevati drugačne kriterije objavljivosti, kot veljajo za časopis, katerega ustanovitelj je občina.
Prav zato pa mora biti prostor
za te teme zagotovljen v občinskem časopisu in prav zato je
po mojem prepričanju poraba
javnih sredstev za izdajanje
časopisa sploh upravičena.
Reakcija opozicijskih svetnikov na seji občinskega sveta je
bila burna, ognjevita in dolgotrajna, saj so se oglasili vsi
svetniki opozicije razen dveh
svetnikov Glasa mladih Ra-

na podlagi Odloka o postopku vračanja v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Radovljica (DN UO, št.
103/2008) objavlja

dovljica. Z vsemi topovi očitkov so streljali po predsedniku
časopisnega sveta, svetniku
Marjanu Butorcu, še najbolj
pa po županu, ki je v njihovi
luči vedno za vse in vsega kriv.
Pri opozicijskem obtoževanju
župana ni ne milosti ne popustov. Res pa je, da je župan po
statutu občine "kriv" za uvrstitev nekomu všečnih ali nevšečnih točk na dnevni red seje
občinskega sveta. Res je tudi
to, da župan na izglasovano
voljo občinskih svetnikov tudi,
če gre za točko dnevnega reda,
ne more niti ne želi vplivati,
razen v skladu s programom.
Še vedno je namreč tako, da je
demokratični ukrep ali sklep
tisti, ki ga ob upoštevanju
predpisov sprejme večina. Vse
drugo je stvar sodelovanja,
sporazumevanja in vsestranske pripravljenosti razumevanja, če obstaja.
Ob vsem sprejemljivem in nesprejemljivem očitanju o "izigravanju in diktaturi" župana,
noben opozicijski svetnik ni
dokazal, da bodo občani z novicami in obveščenostjo o pomembnih dogodkih in za javni
denar v prihodnje kaj prikrajšani. To se zagotovo ne bo zgodilo. Tudi, če bi se moral povečati obseg časopisa, bodo občani obveščeni o vsem, zaradi česar so Deželne novice ustanovljene. Morda bodo za pol manj
obveščeni le o obtožbah, političnih ali osebnih komentarjih,
strankarskih ukrepih in podobnem. Še to je le domneva!
Janko S. Stušek
Župan

bo 6. februarja 2009 objavljen:
1. na spletni strani občine Radovljica (www.radovljica.si),
2. na oglasni deski občinske uprave na sedežu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
3. na oglasnih deskah naslednjih Krajevnih skupnosti:
- Krajevna skupnost Begunje, Begunje 15c, 4275 Begunje na
Gorenjskem,
- Krajevna skupnost Brezje, Brezje 80c, 4243 Brezje,
- Krajevna skupnost Mošnje, Mošnje 41, 4240 Radovljica,
- Krajevna skupnost Otok, Spodnji Otok 16a, 4240 Radovljica,
- Krajevna skupnost Lancovo, Lancovo 30, 4240 Radovljica,
- Krajevna skupnost Lesce, Alpska cesta 58, 4248 Lesce in
4. na krajevno običajen način.
Poziv za predložitev podatkov in dokazil:
Občinska uprava Občine Radovljica bo sočasno z objavo dokončnih seznamov dejanskih upravičencev le-tem poslala obvestilo o nadaljnjih postopkih in obrazec za posredovanje podatkov. Dejanske upravičence ali njihove zakonite dediče oziroma
pravne naslednike, v kolikor so le-ti že znani, pozivamo, da na
posredovanih obrazcih podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je le-ta odprt,
izjava o točnosti podatkov in o seznanjenosti z obvezo, da bo
vsaka sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena občinski upravi, soglasje o uporabi osebnih podatkov za vračila vlaganj,...).
Če posamezni dejanski končni upravičenec nastopa kot dedič
oziroma pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora skupaj
z zgoraj navedenimi podatki komisiji predložiti pravnomočen
sklep o dedovanju oziroma mora izkazati pravno nasledstvo. V
primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega posla v zvezi s tem je dejanski upravičenec oseba, ki se
izkaže z ustrezno listino.
Rok za uveljavitev pravice do vračila vlaganj:
Dejanski končni upravičenci ali njihovi zakoniti dediči oziroma
pravni nasledniki lahko pravico do vračila vlaganj uveljavljajo v
roku 3 let po dokončnosti zgoraj navedenih seznamov, to je do
9. decembra 2011.
Številka: 0071-14/2008
Datum: 29. 1. 2009

Manca Tomažin, l.r.
Predsednica

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Radovljica - Radovljiški občinski svetniki so se pretekli
teden sestali na 20. redni
seji in že ob obravnavi dnevnega reda izglasovali umik
predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko
naselje "Na Plani" v Lescah.

je takšna višina predvidena
že v veljavnem odloku in naj
se zato ne bi spreminjala.
Kljub temu so svetniki z glasovanjem točko dnevnega
reda umaknili. Pripomba bo
dodatno preučena do naslednje seje.

KOMISIJA ZA VRAČANJE VLAGANJ
V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE

OBČINA RADOVLJICA

KOMISIJA ZA VRAČANJE VLAGANJ
V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE
Datum: 30. 1. 2009

OBVESTILO
Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
obvešča občane, da bo dokončen seznam dejanskih upravičencev
do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za naslednje
krajevne skupnosti:
- Krajevno skupnost Kamna Gorica, Krajevno skupnost Srednja Dobrava (št. poravnave NT-KR-A20-3309/2004-4-LJ-A),
- Krajevno skupnost Kropa (št. poravnave NT-KR-A20-3310/2004-5LJ-TU),
- Krajevno skupnost Ljubno (št. poravnave NT-KR-A20-3313/20044-LJ-E in št. poravnave NT-KR-A20-3314/2004-4-LJ-T),
- Krajevno skupnost Podnart, (št. poravnave NT-KR-A20-3315/20044-LJ-T in št. poravnave NT-KR-A20-3314/2004-4-LJ-T),
objavljen predvidoma konec februarja, ko bodo odločbe o
pritožbah na prvotno objavljen seznam postale dokončne. Razglas
o objavi dokončnega seznama bo objavljen v Deželnih novicah.
Predsednica:
Manca Tomažin, univ. dipl. prav.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Marjana Ahačič
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Podpisali pogodbe o zaščiti in reševanju
Občina Radovljica je spet podpisala pogodbe o sodelovanju
z vsemi tistimi društvi, ki v občini delujejo na področju zaščite in reševanja. Župan Janko Sebastijan Stušek je s predstavniki gasilskih društev, jamarjev, gorskih reševalcev, kinologov, potapljačev in drugih podpisal anekse k pogodbam in tako potrdil nadaljevanje sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja, tokrat za dve leti. Predstavnikom omenjenih društev se je zahvalil in jih pohvalil za dobro delo,
kljub temu da jim v preteklem letu k sreči ni bilo treba
posredovati ob večjih nesrečah. Večino, kar devetdeset
odstotkov vseh intervencij v občini, opravijo gasilci. Še
enkrat je poudaril pomen skupnih vaj vseh občinskih enot
zaščite in reševanja, kakršna je bila jeseni v Konici pod
Jelovico, in opozoril, da je glede na izkušnje tudi v prihodnje
potrebno več pozornosti namenjati koordinaciji skupnega
delovanja. Sicer pa občina v tem času pripravlja novo organiziranost zaščite in reševanja, po kateri bo koordinacija aktivnosti z društev prenesena na občino. M. A.

Radovljica

Zares podpisali koalicijsko pogodbo
V ponedeljek se je na svoji prvi redni seji sestal svet občinskega odbora stranke Zares - nova politika Radovljica. Kot
so sporočili predstavniki stranke, je svet, ki v obdobju med
dvema zboroma članov predstavlja najvišji organ stranke,
na predlog kolegija predsednika občinskega odbora sprejel
sklep, da občinski odbor podpiše koalicijsko pogodbo z županom Jankom S. Stuškom. Obravnava Koalicijske pogodbe
je bila potrebna, ker se je z vključitvijo stranke Aktivna Slovenija v stranko Zares občinski svetnik Darko Marolt aktivno vključil v stranko Zares. "Člani sveta smo bili enotni, da
je možno ustvarjalno prispevati k razvoju občine le z aktivnim sodelovanjem v koaliciji, pri čemer podpis Koalicijske
pogodbe ne daje brezpogojne podpore predlogom župana,
ampak kaže na pripravljenost aktivno sodelovati pri uresničevanju programskih razvojnih ciljev občine. Člani sveta
smo se dogovorili, da bodo organi stranke redno analizirali
vsa gradiva za seje občinskega sveta in pred koalicijskimi
usklajevanji oblikovali svoja stališča do gradiva, predlaganega v obravnavo Občinskemu svetu." Poleg tega so člani Sveta potrdili oblikovanje dveh programskih svetov in sicer programskega sveta za gospodarstvo in okolje ter programskega sveta za družbene dejavnosti in socialno politiko, prek
katerih se bo občinski odbor aktivneje vključeval v oblikovanje politik. Hkrati so člani sveta podprli program aktivnosti
programskega odbora za gospodarstvo in okolje, ki v prvem
polletju predvideva pripravo treh okroglih miz o najpomembnejših razvojnih vprašanjih občine in regije. Za predsednika Sveta OO Zares - nova politika Radovljica so izvolili Andreja Golčmana. M. A.

Slovesen podpis Koalicijske pogodbe med predsednikom
Zares Radovljica Jožetom Andrejašem in Županom
Jankom Sebastijanom Stuškom

Upanje umre zadnje
Janez Kaltenekar, član občinskega sveta (SDS)
rezervirano za pomembnega občinskega veljaka z njegove strankarske liste. Ker
sem bil zadnji mandat predsednik nadzornega sveta
Komunale, poznam njeno
delovanje in vem, da je odpiranje tega delovnega mesta
povsem neracionalno in da
se bo to poznalo v višjem
znesku na položnici komunale."

Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite?
"Moje korenine segajo v
Kranj, kjer sem zagledal luč
sveta v drugi petletki in kjer
sem živel do prihoda na
Zgornjo Dobravo. Na Dobravi, kjer smo si zgradili
dom, prebivam 22. leto. Poročen sem že 34 let z Dobravčanko, v zakonu sta se
nama rodili dve hčeri. Teče
mi 38. leto delovne dobe v
Iskri v Kranju. Zadolžen
sem za prodajo izdelkov
Iskraemeco Kranj na tržiščih jugovzhodne Evrope."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"Ne morem reči, da občina v
zadnjih desetih letih ni napredovala. Na področju infrastrukture, kulture in
športa je bilo največ narejenega v centru, to je v Radovljici in Lescah, to pa ne drži
za Begunje, Brezje ... Kdaj
bodo na vrsti investicijska
vlaganja zunaj centra občine? Razvojni program občine Radovljica za obdobje
2007-2013 je spisek želja,
dokument zaradi dokumenta. Program bi bilo treba
prevetriti in k razpravi povabiti tudi zunanje člane. Verjamem, da bi dober, razvojno naravnan, toda realističen in krajevno usklajen
program privabil potencialne investitorje.
Sprašujem se tudi, ali je potrebna tako številna ekipa

Janez Kaltenekar I Foto: Tina Dokl
40 uslužbencev na občini,
kakršno si je v dveh mandatih in pol vzpostavil župan
Stušek. V proizvodnih podjetjih zmanjšujejo število zaposlenih - kaj pa neproizvodna sfera - naša občina?
Na občini se je v desetih letih število praktično podvojilo."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Problemov ni malo, lahko
bi jih bilo manj. Politika, pri

kateri župan odloča z mesta
pozicije in pri tem ne upošteva glasu opozicije, pelje v
enosmerno ulico, od koder
ni vrnitve. Župan si je na zadnji seji OS zadal politični samomor, ko je, boječ se kritike opozicije, s pomočjo
"svoje" večine izglasoval
predlog, da bodo Deželne
novice od marca naprej izhajale samo enkrat na mesec. Presenetljiva je tudi županova zahteva za odprtje
delovnega mesta prokurista
v JP Komunala, to mesto je

Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Volivcem sem obljubil, da
se bom trudil za čim večji
delež sredstev občinskega
proračuna za Lipniško dolino. Pri tem bi potreboval
pomoč svetnikov "desnega"
brega. Žal, priznali ali ne,
svetniki pozicije doslej niso
bili pripravljeni za dobrobit
Lipniške doline pozabiti na
strankarske izkaznice in
služiti ljudstvu. Škoda. Ker
upanje umre zadnje in ker
sem večen optimist, še vedno verjamem, da po dežju
posije sonce. Sončni dnevi
prihajajo tudi za Lipniško
dolino, če ne prej, pa po lokalnih volitvah v letu
2010."
Kako preživljate prosti čas?
"Ker sem zaradi službenih
obveznosti veliko zdoma, mi
za vikende prija postoriti,
kar zamudim med tednom.
Jelovico imam pred nosom,
dve uri pa sem na Vodicah
in nazaj. Sprehodi po obronkih Dobrave me napolnijo z
novo energijo za aktivnosti,
ki sledijo med tednom."

O prometu in poslikavah stopnišča
Svetniki na sejah občinskega sveta županu, direktorju občinske uprave ter predsednikom delovnih
teles dajejo različne pobude in postavljajo vprašanja.
Marjana Ahačič
Radovljica - Na zadnji seji
občinskega sveta so tako dobili odgovore na kar nekaj
zastavljenih pobud in vprašanj. Svetnik Tone Pfajfar je
med drugim opozoril, da sta
ob novem krožišču med Radovljico in Lescami nepravilno postavljeni tabli z
označitvijo začetka obeh
krajev, Jakob Demšar pa na
to, da krožišče še vedno ni
popolnoma urejeno. Demšar je še predlagal, naj občina prepreči parkiranje na
pločniku pred pekarno Magušar v Lescah s kovinskimi
drogovi namesto s plastičnimi stožci, od katerih je po
letu dni ostal le še eden. Kot
je v imenu občinske uprave
pojasnil Jure Klančnik, se je
izbira tipskih plastičnih
stožcev kot mehanske ovire
za nedovoljeno parkiranje

na pločniku pred pekarno
izkazala za optimalno tako v
tehničnem kot stroškovnem
smislu, zato zamenjava s
kovinskimi stebrički zaenkrat ni predvidena.
Tone Pfajfar je predlagal
tudi, da se na nedavno poslikanem stopnišču radovljiške železniške postaje izbriše ime "Ratmansdorf" na
eni od poslikav. Stopnišče je
bilo obnovljeno in poslikano
jeseni, v projekt pa sta bili
vključeni obe radovljiški
srednji šoli in Klub radovljiških študentov. "V okviru
poslikav je nastal tudi napis,
za katerega pri načrtovanju
niso slutili, da bo problematičen, še manj pa, da bi z
njim koga užalili," situacijo
pojasnjuje Alenka Langus,
vodja občinskega referata za
razvoj. "Napis se jim je zdel
zanimiv zato, ker je bila
prva pisna omemba Radov-

ljice leta 1169 zapisana kot
Ratmansdorf, kar je med
zgodovinskimi dejstvi navedeno tudi v Turističnem
vodniku po občini. V času
poslikave so bili izvajalci deležni mnogih pohval naključnih obiskovalcev pa
tudi kasneje so v osebnih
kontaktih z velikim številom
občanov vseh starostnih
skupin prejeli pohvale za

opravljeno delo. Tudi mediji
so o novi podobi pisali pozitivno. Avtor poslikave sicer
ne nasprotuje odstranitvi
napisa, vendar pa smo mnenja, da je ime Ratmansdorf
navedeno ter uporabljeno z
zgodovinskega vidika, z vidika prve pisne omembe Radovljice, in tudi umetniško
oblikovano," je še pojasnila
Langusova.
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Z avtom bi bil samostojnejši

Društvo upokojencev
Radovljica

Darko Djurič, 19-letni rejenec v družini Debeljakovih v Podbrezjah, je brez obeh nog in leve roke.
Tako kot njegovi vrstniki bi rad vozil avto, za prilagojenega njegovi invalidnosti pa družina potrebuje
kar 60 tisoč evrov.

Izdali so program dela in aktivnosti za letos.

Danica Zavrl Žlebir
Podbrezje - Darko Djurič je
k Debeljakovim, ki imajo
tudi sami štiri otroke, prišel
dveleten. Sedaj ima 19-letni
dijak zadnjega letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole v Radovljici veliko
željo, ki bi jo rad izpolnil ob
pomoči dobrih ljudi. Tako
kot vrstniki bi namreč rad
vozil avto, kar pa je ob njegovi telesni oviranosti precej zapleteno. Darko je brez
obeh nog in levice, hodi s
pomočjo protez, na voljo
ima tudi invalidski voziček.
V šoli ga spremlja osebni
asistent, kar mu pripada po
zakonu, svoje popoldanske
dejavnosti pa lahko izpolnjuje ob pomoči družine.
Želja po lastnem avtomobilu je kljub njegovi invalidnosti uresničljiva. Nekaj podjetij v tujini se ukvarja s predelavami, ki tudi tako hendikepiranemu vozniku, kot je
Darko, omogočajo vožnjo.

inštrukcij iz tujine, je cena
že 60 tisočakov. "V Nemčiji
v takih primerih nekaj tisočakov primakne država, pri
nas ne. Na zavodu za rehabilitacijo invalidov Soča smo
se zanimali, ali bi bilo mogoče znesek, ki Darku pripada za nov invalidski voziček,
nameniti za predelani avto,"
je povedal Darkov krušni
oče Milan Debeljak. Kaže,
da je tudi za to možnost bolj
malo upanja. Zato so se odločili za pomoč zaprositi dobre ljudi. Izkušnjo, da so
ljudje pripravljeni pomagati,
že imajo. Pred desetimi leti
je namreč Darko v dobrodelni akciji, ki jo je soorganiziral tudi Gorenjski glas, dobil
invalidski voziček. Vsi v družini pravijo, da so ob tem doživeli veliko lepega in upajo,
da bo tudi tokrat tako. Pri
škofijski Karitas v Ljubljani
so odprli račun, kamor lahko darovalci nakazujejo svoje prispevke. Tudi Darko
ima privarčevanih nekaj ti-

Kdor želi pomagati Darku do prilagojenega
avtomobila, lahko denar nakaže na račun Škofijske
Karitas Ljubljana: 56021400089842562, sklic
00 285547 (za Djurič Darka). Vsem prihodnjim
donatorjem že sedaj hvala.
Na mestu, kjer je prestavna
ročica, je v avtomobilu nekakšen "joy stick", s katerim
voznik v celoti upravlja vozilo. Takšen avto je Darko v
Nemčiji že preizkusil. Velika ovira pri uresničenju njegove želje pa je denar. Samo
predelava stane skoraj 40 tisoč evrov, če k temu prištejemo še ceno avtomobila in
stroške za inštruktorja, ki bi
tudi sam potreboval nekaj

soč evrov, a za predelani
avto je prihrankov desetkrat
premalo.
"Če bi imel tak avto, bi padla
še zadnja ovira, da bi bil povsem samostojen," pove mladenič, ki se letos odloča za
nadaljnji študij. Med študijem ne bi rad živel v Ljubljani, rad bi se vozil domov, saj
je na družino zelo navezan,
poleg tega pa ima še en zelo
močan motiv. Leta 2007 je

Darko s krušnima staršema Veroniko in Milanom

Darko je v Nemčiji že preizkusil prilagojeni osebni avto.
namreč začel tekmovalno
plavati in velja za perspektivnega športnika, za kar mu je
olimpijski komite za dve leti
dodelil tudi denarno nagrado. Plavalec Zveze za šport
invalidov Slovenije pa je
član plavalnega kluba Žito
Gorenjka iz Radovljice, kjer
vsak dan tudi trenira. "Spodbujamo ga, da bi dosegel
normo za olimpijske igre
2012 v Londonu in glede na
njegovo prizadevnost sem
prepričan, da ta cilj lahko
doseže," je povedal Ciril

Globočnik iz PK Žito Gorenjka Radovljica. Dodaja,
da ga bodo v klubu podprli
tudi v dobrodelni akciji za
predelani avto. "Res gre za
veliko denarja, ki ga bo treba
zbrati pri donatorjih, vendar
si Darko ob svojem trudu to
zasluži." Darko v plavanju
že dosega uspehe: ima že
dve zmagi z državnih prvenstev, tekmuje tudi na mednarodnih mitingih in uvrščen je na svetovno lestvico.
Pravi, da se bo tudi za London 2012 zelo potrudil.

Dobro sodelovanje s Šentgorom
Občina Radovljica med vsemi zgornjegorenjskimi občinami namenja največ sredstev za
dejavnosti Šentgora.
Marjana Ahačič
Radovljica - ŠENT, Slovensko
združenje za duševno zdravje, preko CDZS Gorenjska
oziroma svoje enote ŠENTGOR Radovljica, v Radovljici
že deset let zapored uspešno
opravlja svoje poslanstvo in
humanitarno dejavnost. Ta
je, kot poudarja vodja CDZS
Gorenjska Marija Zupanc,
namenjena vsem občanom
zgornje Gorenjske, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju in se z namenom rehabilitacije in resocializacije vključujejo v program
psiho-socialne rehabilitacije
in podpore.

"V okviru teh programov
posameznikom pomagamo
tudi pri premagovanju posledic stigmatizacije, ki pogosto spremlja duševno bolezen - osamljenost, brezposelnost, izoliranost in težave pri ustvarjanju socialne
mreže. V programe se vsako leto vključuje veliko število občanov iz radovljiške
občine in drugih okoliških
občin, kar kaže na to, da
našo organizacijo potrebujejo, saj dopolnjuje humanitarne dejavnosti ter omogoča dostojanstveno in človeka vredno življenje tistim,
ki bi bili v nasprotnem primeru odrinjeni na rob

družbe. Zato je prispevek
Šentgora Radovljica v občini Radovljica potreben, koristen in v javnem interesu," pravi Zupančeva in
dodaja, da jim delovanje
omogočajo vse zgornjegorenjske občine, vsaka v skladu s svojimi zmožnostmi.
"Že v času ustanovitve je
Občina Radovljica pomagala na različne načine. Sodelovanje se je še okrepilo in
se razširilo na številna področja, za kar gredo največje zasluge županu Janku S.
Stušku, ki ima velik posluh
za humanitarno in socialno
dejavnost. Slednje dokazuje
vedno znova, nazadnje z

odobritvijo sofinanciranja
visokih stroškov najemnine
za poslovne prostore, v katerih Šentgor Radovljica
opravlja svojo dejavnost.
Občina Radovljica je med
vsemi občinami za izvajanje dejavnosti namenila
največ finančnih sredstev.
Delovanje in humanitarna
dejavnost Šentgora Radovljica je tako v veliki meri odvisna od pomoči, ki jo dobi
od območnih lokalnih
skupnosti in od kvalitetnega sodelovanja z njimi. Glede na pretekle izkušnje pričakujemo, da se bo dobro
sodelovanje v prihodnje obdržalo in se še okrepilo."

Ivanka Korošec
Radovljica - Razmnožene liste so domiselno vpeli v
barvne platnice in tako dobili priročno brošurico, ki jo
lahko upokojenci vzamejo v
roko in poiščejo primerno
aktivnost zase. V sklopu DU
Radovljica deluje kar 14 sekcij: ženski pevski zbor Lipa,
sekcija za ročna dela Čbela,
šahovska, balinarska, pohodniška, kegljaška, kolesarska, likovna, za zdravstvo, za izlete, za socialne
zadeve, za rekreacijo, za namizni tenis, odbor za kulturo, prirejajo pa tudi ostale
občasne dejavnosti. Vsaka
sekcija je za publikacijo pripravila kratek opis svojih aktivnosti in tudi okvirne datume nastopov oz. izletov,
pohodov ali tekmovanj.
Članarina za leto 2009 znaša 6 evrov. Zaradi koriščenja bonitet jo je potrebno
poravnati najkasneje do
konca maja. Za vse, ki plačujejo VS (vzajemno samopomoč), pa je po določilih
ZDUS to pogoj, saj se sicer

članstvo VS avtomatsko prekine. Člani DU, ki iz upravičenih razlogov ne morejo
članarine poravnati v pisarni DU, naj to sporočijo po
telefonu (04/531 54 47) ali
pisno ali poverjeniku, da jih
bo osebno obiskal na domu
in bodo članarino lahko poravnali njemu.
Da bi izboljšali obveščanje,
pridobili nove člane in vzpostavili neposredni kontakt s
člani DU, v sklopu društva
delujejo tudi poverjeniki in
prostovoljci, ki pokrivajo določena področja in sodelujejo s člani in tudi ostalimi
upokojenci na tem področju. Pri poravnavi članarine
za leto 2009 bo društvo zaprosilo svoje člane za nekatere osebne podatke, ki jih
potrebujejo za vzdrževanje
evidence članov. Podatki
bodo uporabljeni izključno
za namen spoznati strokovni potencial naših članov z
namenom uporabiti njihovo
znanje v aktivnostih društva. Uradne ure društvene
pisarne so vsako sredo od 9.
do 12. ure.

Morje in Triglav
Valerija Keršič
Radovljica - "Steklenička na
prvo julijsko sobotno jutro v
morju zajete vode je romala v
nahrbtniku na Triglav. Morje
in Triglav. Simbola, združena na slovenski zastavi, združena v glavah in dušah pohodnikov. V poklon domovini Sloveniji," je zapisal Danijel Božič, eden izmed pohodnikov in članov pohodniškega kvinteta ob desetem pohodu in na pot razstavi o dosedanjih pohodih, ki je do konca februarja na ogled v Domu
veteranov Zgornje Gorenjske
v Radovljici. Ob tej priložnosti sta na odprtju razstave konec januarja o dosedanjih desetih pohodih Ankaran Triglav zapela pohodniški kvintet in veteranski pevski zbor
območnega združenja Zgornja Gorenjska, razstavo pa je
odprl podpredsednik Zveze
veteranov vojne za Slovenijo
Janko S. Stušek.
Lani so veterani, člani združenja Sever in veteranov voj-

ne za Slovenijo, krenili na
pot iz Ankarana na Triglav
desetič. Prehodili so 420 kilometrov peš poti od Ankarana do Triglava in nazaj.
Na prvo pot je leta 1999 krenilo devet pohodnikov, lani
22. Med njimi sta bila tudi
Vlado Ličen in Bojan Rovšek iz območnega združenja veteranov Slovenska Istra, ki je organizator pohoda
Ankaran Triglav. Udeležila
sta se vseh pohodov in se
dvakrat tudi vrnila s Triglava peš nazaj v Ankaran. Pohod je del vsakoletnega julijskega pohoda veteranov in
drugih na Triglav. Ob lanskoletnem desetem pohodu
so izdali tudi priložnostno
znamko avtorja Milenka Licula, brošuro z opisom dosedanjih pohodov ter pripravili razstavo. Veterani se
pripravljajo že na letošnji
24. pohod na Triglav, ki bo
10. in 11. julija. Tudi veterani s Primorskega bodo letos
prišli na Triglav, so obljubili
v Radovljici.
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Reportaža
Ljubo Kozic in Linhart
Linhartova podoba zanimiv okvir za najlepše
vedute "njegovega" trga
Alenka Bole Vrabec
Slikar Ljubo Kozic je velik
občudovalec A. T. Linharta
in je že pred časom podaril
za stalno slikarsko zbirko
občine Radovljica Linhartovo podobo v profilu, v katero
je ujet del starega mestnega
jedra. Na razstavi, ki je bila
lanskega decembra in letošnjega januarja na ogled v
občinskem razstavišču Avla,
pa je bilo mogoče videti prav
tako v Linhartovo podobo
vkomponiranih deset najlepših pogledov na radovljiški trg. Barve vseh podob so
zastrte, kot da je v nanosih
patina stoletij, skozi katera
se je radovljiški trg oblikoval, poživljajo pa jih drobni,
premišljeni, barviti detajli.
"Zame je Linhartov trg eden
najlepših prostorov, kar jih
poznam. Ničkolikokrat sem
ga prehodil, kakor da prvič
stopam po njem. Stavbe,
okna, portali, reliefi ... Včasih se sprašujem, ali domačini sploh vemo, kako dragocen je ta trg. Prepričan pa
sem, da je še vedno premalo
izkoriščen. Da bi ga bilo treba bolje predstaviti ..."
Na Linhartovem trgu je kar
nekaj zdaj že tradicionalnih
prireditev, Radolško poletje,
Slavnostni začetek festivala
Radovljica z veliko srednjeveško tržnico, glasbena doživetja festivala, koncerti
Glasbene šole, živahni poletni jazzovski večeri, dnevi
Večno mladih, otroške
ustvarjalne delavnice, majsko oblikovanje panjskih
končnic, razstave v Šivčevi
hiši, Magušarjevi hiši, župnijski Kašči in obrambnem
stolpu za cerkvijo in zadnja

V Kropi spet smučali
po starem
Letos so se jim prvič pridružili tekmovalci iz tujine; vreme je bilo prizadevnim organizatorjem
vendarle naklonjeno.
Marjana Ahačič

Ljubo Kozic
leta tudi pustni sprevod ...
občasna Nežkin in Matičkov
sejem, božično-novoletni
sejem in še kakšna bi se našla ... Ne smemo pozabiti na
muzej in novo baročno dvorano ... Težko je reči, da je
trg brez življenja ...
"Prireditve seveda so ... pa
bi si vseeno želel več živahnosti ... kakšno zanimivo
prodajalno ... kakšen dan se
zgodi, da ne srečaš nikogar
... Še vedno čakam na razpis
za Linhartov spominek, o
katerem se je še pred nedavnim govorilo, zdaj pa ga nihče več ne omeni ..."
Imate v zvezi s trgom še
kakšne ustvarjalne načrte?
"Zame je ta trg ne le enkraten, ampak tudi del navdiha
... Nagovarja me k ustvarjanju, ker mi pripoveduje
zgodbe ... V mislih imam
namreč nov cikel slik, o tehniki nisem še povsem odločen, o naslovu pa: Linhartov
duh nad Radovljico ..."
Veliko uspeha pri ustvarjanju!

Kropa - Če je pobočje za gostilno Jarm v Kropi vsaj
malo pobeljeno, domači
klub "Talesenih" vsako drugo soboto v januarju pripravi tekmo smučanja po starem. Prvič so jo organizirali pred trinajstimi leti, ko se
je tam zbrala le peščica največjih navdušencev nad starimi "dilcami", zdaj jih je iz
leta v leto več. Letos so se
pomerili že desetič - v spustu za pokal Koledniki ter v
skokih za svinjsko glavo.
"Skakalnica je majhna,
takšna za skoke, dolge največ pet "rajžlnov". Povprečni skoki pa so tri do štiri
"rajžlne" dolgi. Seveda je
dolžina skokov vsako leto
drugačna, saj tudi rajžl, kot
pri nas pravimo naključno
odsekani veji, ni vedno enako dolg," smeje pojasnjuje
predsednik "talesenih" Jože
Eržen. "Sodniška komisija
ocenjuje skladnost opreme,
slog in rezultat, pri čemer
je pomemben tudi čas.
Upoštevajo najboljše kostume znotraj posameznih
skupin - na primer lovce,
gozdarje. Smučanje, še posebno pa tekmovanje, s

Povprečen skok je dolg tri do štiri "rajžlje". I Foto: Anka Bulovec
smučmi brez robnikov je
dokaj zahtevno, pomembna
je telesna pripravljenost, sicer se rado zgodi, da gredo
smuči drugam kot smučar,
oboje pa na koncu obleži na
snegu. Tako je prireditev
tudi precej zabavna."
Kropa je bila še nekaj dni
pred tekmovanjem vsa za-

snežena, a je dež v petek
skoraj vsega pobral. "Odvisni smo od naravnega snega
- tako smo ga, kar ga je bilo,
za progo pobrali po Kropi in
upali, da se bo vse dobro
končalo," se je preteklo soboto, ko so se domačini spet
zbudili v pobeljeno vas, zadovoljen oziral naokrog Er-

žen. "Kjer je trma, je tudi
energija in Kroparji smo
znani po obojem," je dodala
predsednica domačega turističnega društva Metka Kavčič. "Trud talesenih, gasilcev, vseh ostalih članov drugih društev pa žena, ki so
ves teden pekle dobrote, je
danes poplačan."

Tekmovanja so se udeležila tudi dekleta. Celo v krilu jim je
dobro šlo ...

Na štartu: sneg za progo so nabirali po vsej Kropi, v soboto
zjutraj pa so bila pobočja okoli vasi na rahlo pobeljena.

Tudi nekaj padcev je bilo moč videti. K sreči brez hujših
posledic za udeležence.

Tik pred ciljem; zavijanje na lesenih smučeh tudi za
izkušene ni prav preprosto.

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

Ja, nesmisle je res
treba komentirati!
V zadnjih Deželnih novicah
je g. Zalokar zapisal, da neka
manjša skupina zagovornikov uničenja našega okolja
objavlja neumnosti in laži.
Podobno bi lahko nekdo zapisal, da neka manjša skupina
borcev za lastno politično promocijo z lažmi in zavajanjem uničuje občinsko gospodarstvo in sili prebivalce v
brezposelnost in iskanje zaposlitve v oddaljenih krajih.
Oboje je brez imen in argumentov brezplodno govorjenje. Zato poglejmo raje kaj
konkretnega.
1. V zapisniku občnega zbora
Društva GPŠHLL z dne 12.
oktobra 2006 je jasno zapisano: "G. Mertelj je poudaril,
da JE CILJ Društva omejiti
letalski promet, dolgoročno pa
ukinitev letališča v dobro ..."
Gospod Zalokar v zadnjih izjavah poudarja, da cilj Društva ni zaprtje letališča. Ali g.
Zalokar laže ali pa smo spregledali sklep, s katerim Društvo preklicuje zapisani cilj.
2. V nagovoru gospoda Zalokarja z istega občnega zbora
je zapisano, da se sedaj "posredno podpira tudi dejavno-

sti, kot jih na tem letališču nikoli ni bilo (akrobatska letala)." Na ALC je bilo dolgo v
zgodovino stalno prisotno
kakšno akrobatsko letalo.
Predvsem so bili to različni
tipi proizvajalca Zlin, pred
približno 15 leti pa se je pojavil JAK 52. Trditev g. Zalokarja je torej lahko laž, posledica
popolnega nepoznavanja letal
ali pa namerno zavajanje.
3. V istem nagovoru g. Zalokar izjavi, da "2-3-krat prekoračene ravni jakosti hrupa
pač ne morejo biti podlaga za
razvoj kvalitetnega turizma."
Trditev o 2- do 3-kratni prekoračitvi ravni jakosti hrupa
jemljem kot neumnost in laž,
dokler g. Zalokar ne bo predložil ustreznih dokazov. Druga neresnica je, da se pri dejanski prekoračitvi hrupa ne
da razviti kvalitetnega turizma. Obstajajo okolja, kjer je
dovoljena raven hrupa dejansko močno presežena, pa turizem cvete. V izogib skrbem pri nas takih načrtov ni.
4. Sledeča cvetka iz tega nagovora je: "Predlagam, da se
vse telefonske številke odgovornih oseb (...) stalno kličejo ob
vsakem dnevnem in nočnem
času ..." Grožnja je bila uresničena, pri tem pa so bile nekatere privatne številke celo
napačne.
To ni laž, je pa znak govorčevega (ne)poznavanja zakona
o varovanju osebnih podatkov, lahko pa bi bil tudi
odraz njegove osebne kulture.
Nekdo torej res širi laži in neumnosti.
Pavel Škofic,
direktor ALC j.g.z.

Koliko časa
bomo Alpdomu
še kimali?
Za to pisanje sem se odločila v
globok premislek vsem nam,
ki imamo istega upravljavca
naše lastnine, ali smo z njim
zadovoljni ali ne, ali bomo
raje na račun zmanjševanja
vrednosti naše lastnine ostali
tiho, jim kimali, se strinjali z
njihovim ignorantskim odnosom do nas in naše lastnine,
se sprijaznili s propadanjem
naše lastnine in storili, kar
nam bodo ukazali. Imamo
samo dve možnosti: imeti starega upravljavca ali izbrati
novega. To je samo in edina
naša odločitev.
Ugotavljam, da se je odnos
Alpdoma kot upravljavca večstanovanjskih objektov z novim vodstvom močno spremenil na slabše. Za vse informacije, ki nastajajo na terenu, to
je v naši bivalni okolici so dosegljivi samo vsako tretjo sredo v mesecu od 14. do 16. ure.
Vse ostale dni v mesecu pa na
Alpdomu naletiš na zaprta
vrata. Imeti moraš srečo, da
so vrata odprta, da prideš celo
do recepcije, da ti receptor
pove, da tisti, ki ga iščeš, ni
dosegljiv. Predstavljajte si, kaj
se lahko v dveh urah, ki so na
voljo, z upravnikom uredi, leta ima verjetno v svoji pristojnosti 200 ali več stopnišč in
kakšna je kvaliteta tega vzdrževanja. To vse se že kaže na
naši lastnini. Pa kaj zato, saj
ni lastnina upravnika niti
Alpdomove uprave. Važno je

le, da si vsak mesec lahko zaračunajo stroške upravljanja.
Pa se kdo od nas vpraša, kaj
so naredili za našo lastnino v
mesecu, v katerem moramo
vzdrževanje plačati? Nihče!
Se je že kdo vprašal ali izračunal, koliko našega denarja
pride vsak mesec na njihov
račun? Poskusite izračunati
na leto?
Mine mesec, dva, leto, dve leti
... Lastnina propada, mi pa
smo tiho in mirno plačujemo
položnice. Do kdaj bo še to?
Vmes pa nam brez naše vednosti praznijo stanovanjski
sklad za taka ali drugačna
popravila in vzdrževanja, seveda brez naše vednosti. Kdaj
se nam bodo odprle oči, da
bomo ugotovili, da nas Alpdom samo izkorišča in na naš
račun bogati ter kuje dobičke?
Tako bo toliko časa, dokler
bomo pustili mi. Združimo se
in skupno nastopimo proti
upravljavcu naše lastnine. Pa
še to: upravljavec večstanovanjskih stavb v Mestni občini Kranj in v občini Tržič si
obračuna stroške upravljanja
v višini 7 evrov, mi pa plačujemo te stroške v višini 12 evrov. Občutna razlika, kajne?
Odločimo se tako, kot so se
stanovalci večstanovanjske
stavbe v Zapužah, ki jim ni
žal, da so upravnika zamenjali. Če ne bo nič drugega
boljše, vsaj stroške upravljanja bomo imeli manjše.
I. M.,
etažna lastnica,
Gradnikova cesta

Lancovški psi
V občino Radovljica smo se z
družino preselili pred kakim
letom in to v krajevno skupnost Lancovo. Za selitev smo
se odločili zato, da se iz mestnega vrveža, asfaltne džungle,
zraka, obarvanega s smogom,
ter neprestanega vrveža
umaknemo v mir, neokrnjeno
naravo ter uživamo v pogledu
na prelepe slovenske gore, katerih ljubitelja in obiskovalca
sva predvsem midva z možem.
Na Lancovem smo kupili parcelo in si v idiličnem okolju
zgradili hiško. V novem domu
nam je vsak trenutek lepo.
Mirno in prijazno naselje,
žvrgolenje ptic, v mraku občasen obisk plahe srnice, bujno
zelenje, sprehod na Talež.
Zveni prelepo, da bi bilo res.
Pa je. In dejansko uživamo.
Očitno pa se v vsakem okolju
najde kak moteč element in na
žalost smo se z njim srečali
tudi mi. Zavedamo se, da je
pes človekov najboljši prijatelj.
Zvesto čuva dom, spremlja gospodarja na vseh poteh in ovira dostop nepovabljenim gostom v domačo hišo. Mnogokrat rečemo, da pes razume
vse, samo govoriti ne zna. Na
neki način mu je dano tudi govorjenje v obliki lajanja. S tem
opozarja na nevarnost, izkazuje veselje, zahvalo, radost
ali jezo. To je pasji način pogovora in komunikacije. Velikokrat je družinski član, na
katerega so navezani vsi domači. Morda kuža biva v pesjaku, morda na vrtu ali pa se
crklja celo v hiši. Pes je zadovoljen in vesel, če gospodar
zanj skrbi vestno, ga hrani,
pelje na sprehod in ga tudi
vzgaja. Lastnik mu lahko s
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Konstitutivno sejo skliče ravnatelj vrtca. Delo komisije vodi predsednik,
ki ga člani komisije izvolijo na svoji prvi seji. Predsednik vodi in podpisuje odločitve komisije.

06.02.2009

Komisijo sestavljajo:
- en predstavnik občinske uprave občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
- en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj vrtca,
- en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca.
Člani komisije so imenovani za štiri leta. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.

Svet zavoda sestavi komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju komisija).
Komisija šteje tri člane.

Obrazložitev:
Parc. št. 299, k.o. Dobrava pri Kropi je bila v letu 1991 s Spremembami in dopolnitvami družbenega plana Občine Radovljica za obdobje
1986 - 1990 (UVG, št. 26/1991) spremenjena iz kmetijskega v stavbno
zemljišče - namenjeno gradnji stanovanjske hiše (Obzornik občine Radovljica, št. 5, z dne 11. 9. 1991). V grafičnem delu prostorskih sestavin družbenega plana je obravnavana parcela ostala označena kot kmetijsko zemljišče, zato se izvede uskladitev grafičnega in tekstualnega
dela. Z usklajenimi prostorskimi sestavinami družbenega plana se uskladi tudi grafični del prostorsko ureditvenih pogojev.

KOMISIJA ZA SPREJEM

3. člen

Če se v vrtec prijavi več novincev, kot je s 1. septembrom predvidenih
prostih mest v vrtcu, odloča o njihovem sprejemu komisija.

Če je število za sprejem novincev v vrtec manjše od števila prostih mest,
odloča o sprejemu ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.

(2) V grafičnem delu Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa se izvede sledeč redakcijski popravek:
- parc. št. 299, k.o. Dobrava pri Kropi se priključi morfološki
enoti U-Zd (Zgornja Dobrava - vaško naselje)

Za otroke, ki nimajo stalnega prebivališča v občini Radovljica, se šteje, da
so novinci vsako šolsko leto in se z njimi sklene pogodba za eno šolsko
leto. Pri ponovnem vpisu imajo prednost, pred drugimi novinci, ki nimajo
stalnega prebivališča v občini Radovljica in vlagajo vlogo za vpis prvič.
(1) V grafičnem delu Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 90/2000
se izvede sledeč redakcijski popravek:
- parc. št. 299, k.o. Dobrava pri Kropi se označi kot stavbno
zemljišče namenjeno gradnji stanovanjske hiše.

Vrtec najmanj enkrat na leto objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.

in grafičnega dela Prostorsko ureditvenih pogojev
za območje planske celote Kropa
(DN UO, 47/04 - UPB, 48/05, 79/07, 91/08, 99/08).

Prijavo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v
nadaljevanju: vlagatelji) na sedežu vrtca ali v enoti vrtca osebno ali po
pošti na predpisanem obrazcu.

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega
leta starosti, izjemoma od dopolnjenih 11 mesecev, do vstopa v osnovno šolo.

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in
prostih mest vse leto.

2. člen

Redakcijski popravek
grafičnega dela Prostorskih sestavin srednjeročnega
in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica
za obdobje 1986 - 90/2000
(UVG, št. 2/86 in 8/86, z dopolnitvami UVG, št. 15/87, 15/88,
23/88, 9/89, 2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99,
17/00, Ur. l. RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94,
5/95, 33/03, 106/04 in DN UO, št. 1/00, 6/01, 10/01, 21/02,
27/03, 44/04, 47/04, 48/05, 91/08, 98/08).

VPIS IN SPREJEM
1.

Ta pravilnik ureja vpis in sprejem novincev, sestavo in način dela komisije za sprejem novincev ter kriterije za sprejem novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (v nadaljevanju vrtec).

1. člen
UVODNE DOLOČBE

PRAVILNIK
O SPREJEMU NOVINCEV V VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
RADOVLJICA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) in 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08), je
Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 28. 1. 2009 sprejel
naslednji

1. REDAKCIJSKI POPRAVEK grafičnega dela Prostorskih
sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega
plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 90/2000 in
grafičnega dela Prostorsko ureditvenih pogojev za
območje planske celote Kropa
2. PRAVILNIK o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod
Radovljica
3. SKLEP o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa
Občine Radovljica Deželne novice
4. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za rekonstrukcijo Letališke ulice
v Lescah
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Center Lesce
6. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

VSEBINA:

2.

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si

Uradne objave, številka 110, 6. februarja 2009

deželne novice

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

primernim ravnanjem pokaže, kaj sme in česa ne sme.
Tako kot drugim članom družine.
Na žalost pa je na Lancovem
kopica nevzgojenih kužkov, ki
lajajo od jutra do večera. Preprosto lajajo. Ne samo takrat,
ko pridejo obiski, ne samo tedaj, ko so lačni ali žejni. Lajajo ure in ure. In to ni prav.
Zjutraj te ob prijetnem ptičjem petju zbudi pasji lajež
kužka, ki enostavno kar "bevska". Povsem brez vzroka,
morda zato, ker mu je dolgčas.
V domači hiši ni nikogar, ki bi
mu zabičal: "Tiho!!" ter psu
dal vedeti, kdaj naj z laježem
opozori nase. Sobote in nedelje, ki jih želimo preživeti v
miru in tišini ter se odpočiti od
tedenskih službenih obveznosti, kužki kar tekmujejo, kateri bo več in bolj glasno lajal.
Nekateri so celo neprivezani
in oblajajo vsak avto ali sprehajalca, ki gre po cesti mimo
njihove domače hiše. V poletnem času bi človek rad zadremal in užival prijetno senco v
ležalniku na vrtu, pa je to
praktično nemogoče. Pasji lajež se sliši z mnogih strani.
Morda se bo ob prebiranju
tega članka kak lastnik glasnega kužka vsaj malo zamislil
ter ugotovil, da sicer ima vso
pravico imeti psa, da pa mu je
obenem dana tudi dolžnost,
da njegov kuža ne moti sosedov ter okolice. Hvala vsem, ki
se vas bo pisanje dotaknilo in
boste poskrbeli za svoje zveste
štirinožne prijatelje.

Eva Frölich
v imenu skupine
Lancovčanov

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK
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la točk, niso sprejeti ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem
vrstnem redu, glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če dve ali več vlog dosežejo enako število točk, se upošteva kronološki
vrstni red vpisa omenjenih vlog.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.

Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja vrtec.

DELO KOMISIJE
4. člen

Komisija najkasneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o
sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili
zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni
podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko
leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o
številu vseh sprejetih otrok, vključno z najnižjim številom doseženih točk,
ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih
točk na zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je
otrok uvrščen na čakalni listi.

li izhajanje časopisa in s tem
količino informacij. Brez javne obravnave, čez noč!
Prihranek odobrenih finančnih sredstev, 30 tisoč evrov na
leto naj bi občina porabila za
del plače novega delovnega
mesta svetovalke VVZ Radovljica. Kar bi po zakonu morala že od leta 2007 ..., torej je
bil župan, naš varuh zakonitosti, prvi kršitelj zakonodaje.
Pri tem je treba dodati, da so
bila sredstva za delovanje štirinajstdnevnika potrjena v
proračunih 2009 in 2010, ki
sta bila v paketu sprejeta konec decembra 2008. Istočasno, v fazi njunih osnutkov, je
občina že bila seznanjena s
peticijo staršev, ki so vztrajali
le pri tem, da občina izpolni
zakonsko obveznost. Zato bi
potrebo po vzpostavitvi navedenega delovnega mesta lahko že zdavnaj sprejela, ne pa,
da sedaj, na vrat na nos, to
opravičuje z "rezanjem" informacij. Torej bi že tedaj
lahko uvedla proračunsko postavko, a je ni. Kot da je župan čakal na bolj odmevno
potezo in kaj lepšega je v politiki kot ubiti dve muhi na
mah. Ugotavljam, da se finančna sredstva za nujno potrebno obveščanje jemlje ne iz
finančnih, ampak iz političnih razlogov.
Okoli - poleg vedno bolj popolnega občinskega spleta - edinega javnega občinskega medija se tako zateguje železni
obroč z namenom utišati opozicijske svetnike in ostale drugače misleče občane. Odkar
spremljam seje, ugotavljam,
da so koalicijski svetniki na
sejah skoraj nedejavni in na

Komisija se mora sestati najkasneje v dvajsetih dneh po izteku roka za
oddajo vlog za redni vpis novincev v vrtec.

Komisija obravnava vse vloge na seji, v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.

Na 20. seji OS je bil sprejet
sklep o spremembi periodičnosti izhajanja Deželnih novic,
sklicujoč se na odlok, ki to dopušča. Tako so - v sedmih
dneh od objave predloga do
sklepa na seji OS, ki je bila
28. januarja 2009 - prepolovi-

Zoper to odločbo lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh
po prejemu pritožbe.

Se bomo še pol
manj razumeli?

ČAKALNA VRSTA

Svetniška skupina SDS

7. člen

Vrtec, ki nima prostih mest, oblikuje čakalno vrsto vpisanih otrok. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti na
čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije,
druge otroke, ki se kasneje naknadno vpisujejo v vrtec, pa se uvrsti na
čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.

munala Radovljica. Izvolitev
dosedanjega direktorja naj bi
namreč pogojeval z zaposlitvijo na vodstveno funkcijo v
JP Komunali. Tako naj bi v
naslednjih mesecih popravili
vse akte JP Komunale, ki
bodo omogočili prihod g. Jegliča na mesto prokurista! V
SDS-u se sprašujemo, ali se
vračamo v čase "politkomisarjev"? Županu polagamo
na srce, da je načelo skrbnega
in vestnega gospodarja pred
nepotizmom. Od župana zahtevamo, da javnosti pove
razloge takšnega kadrovanja,
ki bo uporabnike komunalnih
storitev verjetno stalo 40.000
evrov letno. Sprašujemo se,
ali je to nova politika in zavzemanje za vrednote LDS-a?
SDS izraža razočaranje nad
županovimi predvolilnimi
obljubami, ki se ne uresničujejo. Škoda, saj izgubljamo
vsi, občina, občani, prav gotovo pa je največ izgubil prav
župan, saj je neverodostojen.
Dobro je to, da so drugo leto
lokalne volitve!

Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec, v skladu s
predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca in
v skladu s podatki iz vlog.

Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, predvsem pa se vanj vpiše:
- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
- kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu
otrok v vrtec,
- imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
- kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje
(podatki o predvidenem številu prostih mest, skupno število vseh
vlog za vpis otrok v vrtec,...),
sprejete sklepe komisije.

Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega
reda, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec.

-

Zapisnik podpišejo vsi navzoči člani komisije.

UMIK VLOGE
8. člen

razvojno, v investicije, ki so v
občini prepotrebne. Menimo,
da se preveč sredstev vlaga v
športno dejavnost namesto v
komunalno infrastrukturo,
šolstvo in zdravstvo. Da ne bo
izzvenelo, da smo proti razvoju športa, nikakor! Toda ob
mnogih drugih potrebah bi
morali dati prednost razvojnim investicijam. Opozorila,
da imamo na nekaterih območjih katastrofalno cestno
infrastrukturo, nezdravo azbestno vodovodno omrežje, da
je v zdravstvenem domu oprema zastarela, da dajemo premajhno podporo razvoju podjetništva, žal niso zalegla.
Tudi tehtni poudarki, da se
ob vse večji recesiji v gospodarstvu moramo obnašati skrajno racionalno, župana niso
odvrnili od prevelikih apetitov.
Pobudi SDS-a, da se javnosti
omogoči spremljanje dela OS
ter da se v proračunu namenijo sredstva za TV prenos sej
občinskega sveta, so naletela
na neprebojni zid, višji kot je
bil berlinski. Deželne novice
bodo po novem izhajale kot
enomesečnik, saj se župan
očitno boji vsakega oglašanja
opozicije, pa čeprav smo v že
tako skopi obliki v rubriki pisma bralcev.
Župan ima poseben odnos do
pojmovanja
demokracije.
Tako vsem civilnim iniciativam, ki so v vsaki demokratični družbi sestavni del kritične
javnosti, povprek očita politikantstvo. Da to počne prav
sam, pa se kaže v njegovi "direktivi" za prihod Primoža
Jegliča, predsednika LDS in
hkrati podžupana, na JP Ko-

Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi
predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika občinski upravi Občine Radovljica.

KRITERIJI ZA SPREJEM
5. člen

Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem oziroma otroka ne vključijo v
vrtec s predvidenim datumom, jih vrtec v roku petnajstih dni pisno obvesti, da imajo na voljo prosto mesto ter da naj pripeljejo otroka v vrtec. Če
starši po prejemu pisnega obvestila v osmih dneh ne pripeljejo otroka v
vrtec oziroma vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi katerih otrok vrtca še
ni začel obiskovati, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v
vrtec.

Decembra 2008 je bil sprejet
dvoletni proračun Občine Radovljica. Svetniška skupina
SDS je proračunu ostro nasprotovala, saj temelji na prekomernem
zadolževanju.
Tako se bo občina ob dejstvu,
da je iz preteklih let že zadolžena za slab milijon evrov,
dodatno zadolžila še za dva
milijona evrov. V SDS bi nekako še razumeli in podprli
proračun, ki bi bil naravnan

V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi
otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Pozabljene
predvolilne obljube

OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH

Marjan Vidic,
svetnik SDS

9. člen

manjkal je sklep OS. A brez
skrbi, zadeva se je popravila
že na januarski seji. Koalicija
je složno dvignila kartone oz.
po novem bo pritiskala tipke
... (nova pridobitev, če se ne
veste, nas je stala 23 tisoč evrov, po moje popolnoma brez
potrebe, pa še kup težav se pojavlja ...) in opoziciji ni bila
pripravljena prisluhniti pri
njenih protiargumentih.
Skratka, drugače misleče je
treba čimbolj utišati! Utopično se je primerjati s sosednjimi občinami, kjer prenose sej
lahko spremljamo preko TV!
Bralci, občani, volivci ...
ustvarite si svoje mnenje. Povem pa vam, da se župan zanaša, da boste do naslednjih
volitev tako ali tako že vse pozabili ... To so moja skromna
razmišljanja, ne trditve. Saj
veste, Rebčeva tožba ...

Komisija sprejeme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.

Vrtec na svoji spletni strani objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo ter podatek o čakalni dobi.

IZPIS OTROK
10. člen

Prav imate, g. župan, tole
vam gre pa res že pošteno na
živce, kajne? Človek ne more
odpreti Deželnih novic, da bi
v miru prebral, kaj je novega,
kajti nekje se bo že našel kakšen zoprn opozicijski svetnik,
ki nima drugega dela, kot da
kritizira in nerga in sprašuje
in sitnari ... Ampak kaj storiti? K sreči ne živimo več v časih, ko ste kot zadnji občinski
sekretar ZKS lahko odločali,
kaj bo kje napisano, kje bo objavljeno in ko je bil še v veljavi zloglasni 133. člen YU ustave. V tem primeru bi se mi
slabo pisalo ... Torej bo treba
drugače ... za začetek bodo
Deželne novice izhajale le še
enkrat na mesec. Vaši svetniki bodo že dvignili roke za
takšen sklep, če že kaj vam v
prid ne zmorejo napisati ...
Da pa si župan ne bi mazal
rok s predlogom tega sklepa,
se kot deus ex machina pojavi
g. Peternel, ki doslej ni bil ravno opazen, razen seveda takrat, ko je pridno dvigoval zeleni karton za županove
predloge. Kar naenkrat se
predstavnik Obrtniško podjetniške liste in predsednik odbora za gospodarstvo odloči in
predlaga, naj se izhajanje
DN prepolovi ..., namesto da
bi bil njegov interes tudi skozi
objave v občinskem časopisu
promovirati gospodarske subjekte v občini???
Ob sprejetju proračuna se
stvari še ni dalo izvesti, kajti

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, s petnajstdnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu
vrtca ali v enoti vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.

KONČNE DOLOČBE
11. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Št.: 0071-2/2009
Datum: 28. 1. 2009
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Saj ni res ... pa je!

Preostale vpisane otroke komisija izbere po naslednjih kriterijih:

Kriteriji
Število točk
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom
stalno prebivališče na območju občine Radovljica
30
2. Starši ali vsaj eden od staršev otroka je redni študent
10
3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
10
4. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red
v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet
10
5. Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje
potrdilo o družinski skupnosti
8
6. V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat
ali sestra
7
7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov
7
8. Družina z več vzdrževanimi otroki (do 15 leta)
4 otroci ali več
8
3 otroci
6
2 otroka
4

ODLOČITVE KOMISIJE
6. člen

Komisija sprejme odločitev o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci, zaradi premajhnega števi-

Mnenja

06.02.2009

koncu razprave opozicijskih
le dvigujejo predhodno dogovorjeno barvo glasovalnega
kartončka. Brez razprave
opozicijskih svetnikov opazovalec na seji ne bi nič izvedel
o pasteh in neuglašenostih
županovih predlogov, ki pa
so, žal, zaradi avtomatične
večine v občinskem svetu, vedno potrjeni.
Namesto da bi se dialog odpiral, se torej zapira. Namesto
demokracije imamo ortodoksni realsocializem s prijaznim
nasmehom politika, ki nam je
že v volilnem programu leta
2002 na volitvah obljubljal,
da bo "krepil informiranost s
pogostejšimi izdajami občinskega časopisa (imamo jo
lani), obogatitvijo ter povečanjem možnosti lokalnega radijskega obveščanja ter okrepitvijo knjižnične dejavnosti"!
Torej sedaj ukinja to, za čimer je stal in zaradi česar so
ga občani izvolili. Tako je to,
če je vsa oblast skoncentrirana v rokah le enega, formalno
pa je za to odgovoren občinski
svet.
Marina T. Ravnik

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave je Občinski podrobni prostorski načrt za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah (v nadaljevanju OPPN). Območje OPPN obsega celotno traso Letališke ulice v Lescah, od križišča z glavno cesto
G1 na vzhodu, do križišča z Alpsko cesto na vzhodu (dolžina ∼ 500 m).
Postopek OPPN se vodi predvsem za potrebe rekonstrukcije ceste, 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. Obravna-

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
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 Letališke ulice v Lescah, 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

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

SKLEP
o začetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela po naslednjem okvirnem
terminskem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka OPPN, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka OPPN, 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.
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

4.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega
prostorskega načrta, se pridobi s preveritvijo vseh 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.
Številka: 009-0002/2009
Datum: 30. 1. 2009

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v časopisu Občine Radovljica Deželne novice - Uradne objave, uporabljati pa se začne v roku 30
dni po izidu prve naslednje številke Deželnih novic po sprejemu tega
sklepa.

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 Letališke ulice v Lescah leži v k.o. Hraše. Območje OPPN obsega celotno
traso Letališke ulice v Lescah, od križišča z glavno cesto G1 na vzhodu,
do križišča z Alpsko cesto na vzhodu (dolžina ∼ 500 m).

1. člen
Ta sklep določa spremembo periodičnosti izhajanja časopisa Občine
Radovljica Deželne novice, ki je določena v drugem stavku 4. člena Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/2007), in sicer se
spremeni tako, da časopis izhaja mesečno praviloma vsak prvi petek v
mesecu oziroma upoštevajoč datume sej Občinskega sveta Občine Radovljica.

SKLEP
o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa
Občine Radovljica Deželne novice

vano zemljišče se trenutno ureja delno z Zazidalnim načrtom Lesce
Center 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 Lesce Center.
Zemljišče leži na vzhodu osrednjega dela Lesc, v k.o. Hraše.
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.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) in 4. člena Odloka o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št.
76/2007) je Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 28. 1.
2009 sprejel
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Po poti spomina na Prešerna
Osemindvajset kilometrov teka od rojstva do smrti
Sabina Jovan
Vrba-Kranj - Na dan rojstva
in smrti našega največjega
pesnika potekajo pestre kulturne prireditve. Nekaj
športnikov, ki se strinjajo z
mislijo, da je življenje tek na
dolge proge, njegovo življenjsko pot simbolično obeleži z netekmovalnim tekom
od Vrbe do Kranja (3. dec.)
oz. tekmovalnim v obratni
smeri (8. feb.).
Pesnik je umrl na dobri polovici "življenjskega maratona", zato je razdalja 28 kilometrov kar ustrezna. Decembrski prijateljski tek
manjše skupine tekačev se
začne v Vrbi in v družnem
teku po približno poltretji
uri doseže cilj v starem jedru Kranja. Lani sem se odločila, da se na pot podam
sama in si napor lajšam s
podoživljanjem Prešernove
življenjske zgodbe, ki je v
marsičem presenetljiva in
presunljiva.
Vrba je pred 208 leti štela 19
hiš; pri Ribičevih, kot se je reklo 13 hektarjev veliki domačiji, se je 3. decembra rodil tretji
otrok - sin France. Po očetu
Šimnu je podedoval srce, po
mami Mimi pa razum. Izobražena mati je otroke skrbno
vzgajala in poučevala - le svojega ljubljenca Franceta ni naučila brati in pisati, ker ga je
"prezgodaj iz rok dala".
Sveži in lahkotni so začetni
koraki po "cesarjevi (Napo-

leonovi) cesti". Igrivo je teklo
tudi otroštvo v dragi domači
vasi - krst v Rodinah, rojstvo še
dveh bratov in dveh sester,
sprehodi z najstarejšo Jero na
sv. Petra, petje ob zimskih večerih ...
V Zapužah, kjer cesta zavijuga proti Podvinu, koraki
postajajo težji. Pri sedmih letih je skrb za Franceta prevzel
stari stric Jožef s Kopanja, ki
je tri leta kasneje bistrega fantka dal v slovito ribniško trivialko. Kljub vpisu v zlate bukve
prve šolske izkušnje niso pustile svetlih spominov.
Kratek klanec na Črnivec in
pogumno dalje ... Leta 1812
je mladi Vrbnjan začel 9-letno
šolanje na ljubljanskem liceju
(današnji Vodnikov trg, saj je
bil prvi slovenski pesnik tedaj
njegov ravnatelj). Še posebno
v "latinski šoli" - gimnaziji je
blestel kot odličnjak, a profesorji so prvo mesto krivično
pripisali imenitnemu Scheuchensteulu, prav tistemu, ki
mu je čez 20 let prevzel oboževano Julijo. France ni izpolnil
materine želje, da bi kot številni strici postal duhovnik. Ko je
1821 z odliko opravil zaključne filozofske izpite, se je odločil za študij prava na Dunaju.
Ker je gradnja južne "železne
ceste" (proge Dunaj-Trst) stekla šele med leti 1841-57, se je
na približno teden dni dolgo
pot odpravil kar peš!
No, proti temu je moja razdalja, ki se pri Dobrem Polju bliža polovici, mačji ka-

šelj. Po začetnih stiskah se je
mlademu študentu bivanje v
cesarskem mestu uneslo. Finančno si je pomagal s Knafljevo štipendijo in inštrukcijami. V sedmih letih je domov
pisal le trikrat in še takrat je
besede "v verze naštimal". Privoščil si je zgolj dva obiska domačih. Takrat je sestre razveselil z modnimi pisanimi trakovi, obiskal je strice, ki so mu
obljubili finančno pomoč, in
večino prostih dni preživel s
premožnim prijateljem Andrejem Smoletom. Pri skupnem veseljačenju se je zagledal
v gostilničarjevo hčer Zaliko,
ob njeni zavrnitvi pa si je dal
duška v pesmi o prevzetni Urški, ki jo ugrabi povodni mož.
To je bila ena prvih pesmi, ki
jim je prizanesel, saj je večino
ostalih, za katere mu je ugleden slavist Kopitar svetoval,
naj jih pošteno izpili, enostavno sežgal.
Cesta se strmo spusti proti
Savi, koraki so hitri in glasni, kakršna je običajno mladost. 1827 je France zadnjič
pisal staršem in izrazil nestrinjanje s prepisom domačije na
sestro Mino in njenega nadutega moža Joža Vovka. Res je
bilo s tem konec družinske povezanosti, saj sta se mati in
oče umaknila vsak na svoj konec. Leta 1828 se je kot dr. prava vrnil v Ljubljano. V času
pripravništva se je sicer rad
zabaval, a se v mislih že otožno poslavljal od mladosti.
Šest let kasneje se je kot odvet-

niški pomočnik ustalil pri
znancu Crobathu, kjer je ostal
vse do odhoda v Kranj tri leta
pred smrtjo.
Tečem ob reki, ki je s svojimi valovi usodno posegla v
pesnikovo življenje. Proti
Podbrezju se začne dvigati
neprijeten klanec. Trideseta
leta so močno pretresala pesnikovo življenje, saj se je soočal s
smrtjo svojih najdražjih. 1935
je v Savi utonil njegov najboljši prijatelj Matija Čop, izobraženec, ki je menda bral knjige
v 18 jezikih. Drugi prijatelj,
Andrej Smole, je pet let kasneje živčno strt umrl na Francetovih rokah. Spomin na edina
prijatelja je neminljivo shranil
v svojih pesnitvah, Smoletovega sina pa je vzel za svojega
pisarja.
V "Kristusovih letih" mu je
navdih povzdignila nesojena
ljubezen do trgovčeve hčere
Primičeve Julije. Ljubezenska
sreča mu ni bila dana, kajti
vnemal se je za nedosegljiva,
nedorasla dekleta, pred dostopnimi ženskami pa se je
umikal. Svoji muzi je za 18.
rojstni dan posvetil veličasten
Sonetni venec z akrostihom (v
Magistralah). Konec tridesetih let mu je umrl oče, štiri leta
kasneje pa še mati, ki si je najljubšega sina ob slovesu zaman želela ob sebi. Čustveno
pretresen se je takrat zrel mož
zjokal kakor otrok.
Vse bolj utrujeni se koraki
približujejo (Tržiški) Bistrici. Nato pa ravan proti Na-

Bližnji sosed sv. Marko
klemu in ... France je bil
znan po svoji dobrotljivosti do
revežev. Otrokom je delil sladkih fig in jim metal krajcarje,
da so ga nasmejali s hitrim
pobiranjem. Veselja starševstva ni užil, čeprav mu je Ana
Jelovšek, ki jo je spoznal kot
pestunjo pri svojem delodajalcu, rodila tri otroke. 1839 rojena Rezika je kmalu ugasnila,
tri leta kasneje je na svet prišla očetova ljubljenka Ernestina, najmlajši Francelj pa je
živel le 10 let. Zaradi finančnih in drugih stisk pesnik ni
zmogel skupnega družinskega
življenja, razočarani Ani pa
je namesto poroke posvetil pesem Nezakonska mati. Nadarjena Tinka je kasneje o mnogo
prezgodaj izgubljenem očetu
veliko napisala, umrla pa je
kot slepa šivilja v ubožnici,
stara 75 let, točno na njegov
rojstni dan.
... Kranj je vse bližje, ponos,
da sem zmogla preteči pot,

me kar ponese pred Prešernovo hišo. Tu je preživel zadnja tri leta kot samostojen,
sposoben in priljubljen odvetnik. V Blaznikovi tiskarni so
natisnili prvo izdajo njegovih
Poezij ... A uspeha ni užival
dolgo. Septembra 1848 je zadnjič obiskal in obdaroval svoja
otroka in Ano v Ljubljani.
Novembra ga je vodenica položila v posteljo, a čeprav se ni
vdal obupu, je 8. februarja ob
8. h zjutraj dotrpel s poslednjimi besedami: "Vzdignite me,
zadušiti me hoče!" Otrokoma
je zapustil svoje skromno premoženje, narodu pa neprecenljivo kulturno bogastvo.
Preberimo si kakšno njegovo pesem, zamislimo se in
gotovo bomo našli vir novega navdiha ...
(življenjepis povzet po knjigi Janeza Mušiča: Zgodbe o
Prešernu)

stran 10
06.02.2009
občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

UO, stran 4

št. 110, 6. februarja 2009

SKLEP
o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Center Lesce

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
zazidalnega 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. Prostorskega načrtovalca izbere investitor oziroma pobudnik
predvidene prostorske ureditve na območju stanovanjske pozidave ”za
Merkurjem” v Lescah.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Območje zazidalnega načrta se podrobneje opredeli v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica. S temi spremembami in
dopolnitvami se spreminjajo pogoji na območju stanovanjske pozidave
”za Merkurjem” v Lescah (ki obsega zemljišče vzhodno od objektov bivšega Merkurja v Lescah ter severno od Letališke ulice) ter območje ob
osnovni šoli v Lescah (ki obsega zemljišče severno od osnovne šole do
obstoječe stanovanjske pozidave ter državnega lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Vrba-Črnivec (Peračica). Zemljišča ležijo v k.o.
Hraše.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Center Lesce v delu stanovanjske pozidave ”za Merkurjem” v Lescah, ki leži
na severovzhodnem robu Lesc, med Letališko ulico in Begunjsko cesto,
ter na območju ob osnovni šoli v Lescah - šolsko in otroško igrišče, ki
se na novo opredeljuje tudi v predhodnih spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin družbenega plana.
V veljavnih prostorskih sestavinah družbenega plana je zemljišče ”za
Merkurjem” opredeljeno kot stavbno zemljišče - območje stanovanj ter
se ureja z Zazidalnim načrtom Center Lesce, namenjeno je individualni
stanovanjski gradnji in dopolnilnim ureditvam območja. Zemljišče ob
osnovni šoli je delno stavbno, delno kmetijsko (drugo in najboljše kmetijsko zemljišče).
Za prostorsko ureditev predhodno poteka tudi sprememba in dopolnitev
prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica (sprememba
gostote pozidave za stanovanjsko pozidavo; priključitev kmetijskih zemljišč k obstoječemu stavbnemu zemljišču v območju centralnih dejavnosti ter sprememba meje zazidalnega načrta na območju ob osnovni šoli).
Na območju ”za Merkurjem” je predlagana delna sprememba v območje stanovanj z visoko gostoto poselitve. Izvede se postopen prehod gostote pozidave od gostejše - večstanovanjske gradnje na območju ob
Letališki ulici do možnosti individualne stanovanjske gradnje na severnem robu območja ob Begunjski cesti.
Območje urejanja se podrobneje opredeli v prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Radovljica.
Pripravi se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur. l.
RS, št. 33/2007) in vsemi podzakonskimi predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Center Lesce (DN UO, 98/08)
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih posameznih faz,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v skladu s svojo pristojnostjo in druge
udeležence,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta,
objavo sklepa.
-

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

5. Družba za avtoceste v RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje
cest, OE Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535
Ljubljana
8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
(v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj)
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica (Oddelek za infrastrukturo)
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 le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove,
da ji v roku 30 dni od poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor OPPN za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo, ki
se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 30 dneh obvesti pripravljavca, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva dopolnitev
okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami, sicer
se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.
Pripravi se predlog OPPN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva smernice.
Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na
okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem,
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu
OPPN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so
vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelava OPPN se financira iz proračuna Občine Radovljica.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

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. 3505-0004/2009
Radovljica, 27. 1. 2009

5.

Na podlagi 57. člena in 7. 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
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Št. 350-5-0005/2009
Radovljica, 27. 1. 2009

Številka: 46500-0031/02
Radovljica, 28. 1. 2009
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Predlog je s tem utemeljen.

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, parc. št. 1909/2, travnik
(120 m2), parc. št. 1909/7, pot (2763 m2), vlož. št. 534 k.o. Češnjica
pri Kropi, knjiženi kot Javno dobro, v naravi poraslo zemljišče z grmovjem, ne služita več svojemu namenu in tako tudi nimata več funkcije Javnega dobra.

Obrazložitev:

2. Parceli, navedeni v prvi točki te odločbe, se odpišeta od vložka št.
534 k.o. Češnjica pri Kropi in se vpišeta v ustrezen zemljiškoknjižen
vložek v k.o. Češnjica pri Kropi.

1. Zemljišči, parc. št. 1909/2, travnik (120 m2), parc. št. 1909/7, pot
(2763 m2), vlož. št. 534 k.o. Češnjica pri Kropi, knjiženi kot Javno
dobro, se izvzameta iz javnega dobra.

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
72/93 in spremembe) in 127. člena statuta Občine Radovljica (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je občinski svet občine Radovljica na 20. seji dne 28. 1. 2009 sprejel

6.

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

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in vseh potrebnih
strokovnih podlag financira investitor oziroma pobudnik predvidene
prostorske ureditve na območju stanovanjske pozidave ”za Merkurjem”
v Lescah.

Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog upošteva smernice.
Če je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev 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 sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane
in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki
ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njihove izvedbe na okolje sprejemljivi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 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, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka, 15 dni
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, sodelovanje javnosti, javna
obravnava, 30 dni
- 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 sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
priprava okoljskega poročila, 30 dni
preveritev okoljskega poročila, 30 dni
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, 30 dni.
-

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu, 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. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje
cest, OE Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535
Ljubljana
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)
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 le-ti pridobijo v postopku.

Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (ZN)
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 spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen
osnutek zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev ZN 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.
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Krajevne novice

Lokalna cesta spet odprta

Na sejmu Turizem
in prosti čas

V začetku tedna je občinski inšpektor izdal odločbo o odpravi zapore na cesti Posavec-Podnart.

Občina se je predstavila skupaj s sosedi;
Lipniška dolina samostojno.

Marjana Ahačič
Marjana Ahačič
Otoče - Lokalna cesta
Posavec-Podnart je spet prevozna in odprta za promet,
potem ko so konec meseca
po zadnji, skoraj mesec dni
trajajoči zapori, začeli s sanacijskimi deli. Inšpektor je
zaporo za ves promet odredil, 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. Vozilo in pešce
pa so iz narasle vode ponovno reševali v začetku preteklega tedna, tudi tokrat k
sreči brez težjih posledic.
Vzdrževalec lokalnih cest,
Cestno podjetje Kranj, je takrat 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

Radovljica, Ljubljana - Občina Radovljica se je skupaj s
sosednjima občinama Naklo in Tržič ter Srednjo gostinsko in turistično šolo
Radovljica in Biotehniškim
centrom Naklo predstavila
na nedavnem sejmu Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pod skupnim naslovom "Med Savo in Karavan-

ponudba se enostavno ne
more in ne sme zapirati v
lastne občinske meje, kaj
šele, da bi jo cepili in razdvajali znotraj le-teh. V tej
smeri je bilo zastavljeno
tudi naše sodelovanje, za katerega smo prepričani, da
bo ob dodatni izboljšavi našega dela prineslo dolgoročne uspehe," so prepričani
na Lokalni turistični organizaciji, ki je pripravila predstavitev.

Dokončno je torej prevladalo pravilno mišljenje,
da je prihodnost našega turizma v povezovanju.

Cesta Posavec-Podnart je zaenkrat prevozna, promet je omejen na hitrost 20 kilometrov
na uro. Intervencijska sanacija bo opravljena spomladi.
meteornih in zalednih voda.
Cestno podjetje Kranj je z
deli začelo takoj, ko je to dopuščalo vreme, in kot je poudaril Rado Pintar z občine
Radovljica, opravilo tista intervencijska dela, ki omogočajo prevoznost ceste. Kljub
temu da so nekateri doma-

čini prepričani, da je profil
cevi, skozi katero pod železniško progo odteka voda, veliko premajhen, Pintar zagotavlja, da ta omogoča pretočnost "celo v teh dneh, ko
dežuje in se topi sneg." Povedal je tudi, da na občini
intenzivno razmišljajo o

tem, kako dolgoročneje rešiti problem odvodnjavanja
na lokalni cesti PosavecPodnart in da bodo končne
rešitve znane do pomladi,
ko se bo tudi vreme toliko
ustalilo, da bo omogočilo
večja in obsežnejša sanacijska dela.

Živahno v radovljiškem župnišču

kami" so predstavili naravne in kulturne znamenitosti
ter turistično ponudbo območja; razstavni prostor pa
so v četrtek obiskali tudi
župani in predstavniki sodelujočih občin. "Na sejmu se
je tokrat lepo pokazalo, da
predvsem kraji, ki ne razpolagajo z velikimi turističnimi centri, vse bolj združujejo svojo ponudbo. Takšni so
primeri Kranja in Škofje
Loke, združenja Julijskih
Alp ... Dokončno je torej
prevladalo pravilno mišljenje, da je prihodnost našega
turizma v povezovanju, izmenjavi mnenj in izkušenj
ter skupno zasnovanih projektih. Sodobna turistična

Posebej živahno pa je bilo
na razstavnem prostoru,
kjer so se skupaj predstavili
kraji iz Lipniške doline; tako
so ga v petek s starimi smučarskimi rekviziti predstavili "Ta leseni", pokazali so,
kako v Kamni Gorici še vedno pokajo z možnarji, ter
ponujali "moško vodo". Kulturno društvo Naša Slovenija s sedežem v Kropi pa je
na prireditvi prvič podelilo
priznanja, s katerimi želijo
nagraditi prizadevanja posameznikov, društev in neformalnih civilnih pobud pri
ohranjanju in uveljavljanju
slovenske kulturne in naravne dediščine, temeljev slovenske prepoznavnosti.

Januarja se navadno ne dogaja prav veliko, vlada zatišje po prazničnem decembru.
A ne v radovljiškem župnišču.

Radovljica - Katehistinja
Mija Ločniškar nas je seznanila z aktivnostmi, ki so potekale v decembru in se nadaljujejo tudi z letošnjim letom. Pripravili so koledovanje, sveti trije kralji so hodili po domovih v Radovljici;
veroučni učenci so obiskali
sosednjo faro in tamkajšnjo
cerkev. V soboto, 31. januarja, pa so organizirali delavnico Veseli piškotki. Gostje
so bili Jure, Nejc in njuna
mami Tončka. Ob asistenci
še nekaj drugih mamic oz.
babic ter šolskih sester so

mlade nadebudneže naučili
pripravljati pecivo "nasmejani piškotki". Otroci so veselo mesili, valjali, izrezovali in oblikovali piškote, jih
spekli in seveda kasneje
tudi preizkušali. Na koncu
je seveda sledilo tudi čiščenje kuhinje, kar pač spada k
vsaki kuharski umetnosti.
Nič zato, če recept ni ostal v
njihovih glavicah, saj so napisanega na listek odnesli
domov, da ga bodo še večkrat lahko uporabili.
V februarju bodo v župnijski kuhinji potekala Kuharska srečanja. Vodili jih bodo
izkušeni kuharji in kuhari-

V župnijski kuhinji so pripravljali slastne piškote.

ca. Udeležba je brezplačna,
s seboj je treba prinesti le
predpasnik in koš dobre volje. Prijaviti se je treba vnaprej pri gospodu župniku
Andreju Županu. Tečaji
bodo organizirani tako, da
bo vsak posameznik praktično lahko sodeloval pri kuhanju. Prvi del je namenjen
spoznavanju dela in pripravi surovin, drugi del kuhanju jedi, tretji del pa pospravljanju in pojedini skuhane hrane.
V času kuharskih srečanj
bodo hkrati potekale delavnice Ustvarjalnih prstkov in
tudi kotiček za najmlajše.

Ustvarjalni otroški prstki

Srečanja bodo ob sobotah
od 10. do 13. ure. Takole si
bodo sledila:
14. februar: Marko Čižman;
21. februar: Jure Jelen; 28.
februar: Andrej Župan; 14.
marec: Slavko Brezovnik;
21. marec: Marija Župan;
28. marec: Stane Šintler.
Mojstrica in mojstri kuhanja bodo pripravili presenečenja, saj so jedi in recepti
zaenkrat še njihova skrivnost. Poleg kuharskih srečanj bodo v naslednjih mesecih v župnišču pripravili
tudi druge delavnice, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Posebej živahno pa je bilo na razstavnem prostoru, kjer so
se skupaj predstavili kraji iz Lipniške doline.

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

Ivanka Korošec
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Vzgojitelj mladih
nogometašev

Radovljiški plavalci pometli
s konkurenco
V Celju je bilo državno prvenstvo v plavanju. Radovljiški plavalci so se
okitili s kar 23 naslovi državnih prvakov, tako v absolutni, mladinski kot
tudi kadetski konkurenci.

Devetinšestdesetletni Frido Skumavc iz Lesc je ob 60-letnici Nogometne zveze
Gorenjske prejel priznanje za dolgoletno delo pri razvoju nogometa v regiji.

Simon Habjan

Boris Kozinc

Celje, Radovljica - Odhod
najboljše radovljiške in
hkrati slovenske plavalke
Sare Isakovič v ZDA ni okrnil uspehov plavalnega kluba Žito Gorenjka Radovljica. Kot kaže, je motivacija
za športnimi uspehi kvečjemu še večja.
Absolutna šampionka državnega prvenstva je Anja
Klinar, ki je osvojila kar
osem posamičnih naslovov
državne prvakinje, med drugim je podrla 15 let star rekord Alenke Kejžar na 200
m prsno. Robi Žbogar je
osvojil štiri posamične naslove v absolutni konkurenci, Luka Turk tri, Nina Cesar in Robi Vovk pa po enega. Poleg tega so radovljiške
štafete slavile še enkrat v
moški in ženski konkurenci. Pri kadetih je dve državni
lovoriki osvojil Martin Slivnik, po eno pa Gaber Surjan
in Tjaš Štihovič.
Uvrstitve plavalcev Žito Gorenjka Radovljica:
1. dan:
100 m mešano (M): 2. Žbogar - 57.27, 400 prosto (M):
1. Turk - 3.45.47, 400 prosto
(Ž): 1. Cesar N. - 4.09.70, 2.
Cesar M. - 4.17.76, 100 prsno (M): 2. Vovk - 1.02.42,
100 prsno (Ž): 1. Klinar:
1.08.42, 50 m hrbtno (M): 1.
Žbogar- 25.49, 200 delfin
(Ž): 1. Klinar- 2.09.72, 4x100
prosto (M): 1. ŽGR (Žbogar,
Štihovič, Turk, Pogačar):
3.27.71, 4x100 prosto (Ž): 2.
ŽGR (Klinar, Cesar M., Cesar N., Zupan) - 3.51.37.
2. dan:
100 prosto (M): 1. Žbogar 50.76, 2. Turk- 50.85, 200
hrbtno (M): 1. Žbogar 1.59.34, 50 prsno (M): 2.

Kako ste začeli z delom kot
nogometni trener?
"Leta 1971 sem naredil izpit
za organizatorja športne rekreacije na takratni Visoki
šoli za telesno kulturo v
Ljubljani. Začel sem kot trener in igralec članske B ekipe v Lescah, po enem letu
pa sem prevzel pionirje.
Leta 1976 sem opravil še izpit za trenerja nogometa in
od takrat sem imel vadbo
dvakrat na teden po uro in
pol. Za nogomet sem navdušil in usposobil nad petsto otrok - začetnikov. Letno
sem vodil ekipe na okrog 40
tekmah."

Anja Klinar in Nina Cesar na stopničkah po disciplini
100 m delfin
3.47.23, 4x100 mešano (Ž):
2. ŽGR (Cesar N., Klinar,
Močnik V., Cesar M.) 4.13.83.
Mladinci
1500 prosto (Ž): 2. Škufca 18.07.51, 800 prosto (Ž): 3.
Škufca - 9.16.40, 100 prosto
(M): 2. Štihovič, 50 delfin
(M): 1. Štihovič.
Kadeti
800 prosto (Ž): 3. Perše 9.20.77, 400 prosto (Ž): 3.
Perše, 200 prsno (M): 3.
Slivnik - 2.32.58, 100 prsno
(M): 1. Slivnik - 1.07.96, 50
prosto (M): 2. Slivnik 25.23, 50 prsno (M): 1. Slivnik - 31.12, 400 mešano
(M): 1. Surjan - 5.00.19,
1500 prosto (Ž): 3. Perše 17.58.98, 4x100 mešano
(M): 3. ŽGR (Jurekovič, Surjan, Slivnik, Dolenc) 4.16.58, 4x100 prosto (M):
2. ŽGR (Jurekovič, Surjan,
Slivnik, Dolenc) - 3.49.01.

V vseh teh letih se je najbrž
zgodilo tudi marsikaj razburljivega, še najbolj pa
morda "reševanje vojaka"
Ilije?
"Vhod v šolo je bil še z
vzhodne strani. Ob prihodu
v šolo sem videl, da se gredo
otroci pred garderobo skrivalnice. Ilija se je skril med
steno in stebrom, kjer je
bilo okrog 30 centimetrov
prostora - ravno za otroško
glavo. Ko je začel jokati, mi
je postalo jasno, da ne more
ven. Postavil se je bočno in
glava se mu je zagozdila
med zidova in začela otekati. Nemudoma sem poklical
zdravnika. Tudi on fanta ni
mogel osvoboditi, ob vseh
poskusih, da bi mu glavo
obrnil, je še bolj kričal.
Predlagal sem, da grem v
Verigo po hidravlično dvigalko, da bi razširila špra-

Frido Skumavc
Ali vam je bilo proti koncu
zaradi starosti težko delati
kot trener?
"Že nekaj let sem vedel, da
bo treba nehati. Vesel sem,
da ima klub sedaj tri do štiri
dobre mlade trenerje, čeprav sem imel najprej vtis,
da so me kar nekam na hitro "vrgli na stranski tir".
Novi trenerji so tehnično
dobro pripravljeni, teoretično izobraženi in če bodo
znali pravilno usmerjati
današnjo mladino, bodo
uspešni. Tudi starši se v
zadnjem času bolj zanimajo
za delo z otroki, čeprav gre
to včasih tako daleč, da moti
odnose v ekipi in klubu.
Nekateri pa so otroke na
vadbo in tekme vozili samo
zaradi varstva, za njihov napredek pa jim ni bilo kaj dosti mar. Ko sem začel delati
s šolskimi ekipami, so bili
učenci večkrat pravi kolektiv

POGREBNE STORITVE NOVAK
Anton Novak, d.o.o., Hraše 19, Lesce

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

Vovk - 28.60, 200 mešano
(Ž): 1. Klinar -2.13.16, 800
prosto (Ž): 1. Cesar N. 8.34.03, 2. Zupan - 8.42.32.
3. dan:
200 prosto (M): 1. Turk 1.47.49, 200 prosto (Ž): 1.
Klinar - 1.59.45, 3. Cesar N. 2.00.34, 100 hrbtno (M): 1.
Žbogar-55.84, 400 mešano
(Ž): 1. Klinar - 4.47.81,
4x200 prosto (M): 1. ŽGR
(Žbogar, Turk, Štihovič, Pogačar) - 7.32.95, 4x200 prosto (Ž): 1. ŽGR (Cesar N., Klinar, Cesar M., Zupan) 8.08.64.
4. dan:
200 prsno (M):1. Vovk 2.18.42, 200 prsno (Ž): 1.
Klinar - 2.26.72, 2. Močnik 2.35.51, 100 delfin (M): 3.
Žbogar - 55.30, 100 delfin
(Ž): 1. Klinar -1.00.19, 3. Cesar N. - 1.02.98, 4x100 mešano (M): 2. ŽGR (Žbogar,
Štihovič, Vovk, Turk) -

Kako ste začeli sodelovati s
šolo?
"Vadbo sem na nogometnem igrišču na žagi vodil
vse do pozne jeseni, ko pa je
bila zgrajena velika telovadnica, smo nadaljevali priprave za tekmovanja v njej.
Na medobčinskih šolskih
tekmovanjih smo se redno
uvrščali od prvega do tretjega mesta. V vseh teh letih
nisem niti enkrat zamudil
treninga. Še z mavčno oblogo na nogi sem prišel v
telovadnico in organiziral
vadbo. Sicer lahko rečem,
da z osebjem šole nikoli nisem imel problemov."

njo. Ker bi s preveliko silo
lahko tudi kaj porušila, zdelo pa se mi je, da je špranja
nad glavo nekoliko širša,
sem poiskal ravnilo in to
tudi izmeril. V šolski delavnici sem nažagal deščice in
jih nato podlagal učencu
pod noge. Ko se je dvignil
dovolj visoko, je bil po dobre
pol ure vendarle rešen. Spominjam se, da sem imel na
sebi bundo, ki se ji je zaskočila zadrga in je nisem mogel sleči. Po vsem telesu
sem bil pošteno "prešvican", naslednji teden pa sta
bila odprtina in steber opažena."

✽ 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

in so spodbujali drug drugega. Motivacija za vsako
delo je bila večja. Danes se
otroci preveč zavedajo svojih pravic in premalo dolžnosti, ki vodijo do skupnega
uspeha."
Se še spominjate, kako sva
med počitnicami leta 1984
organizirala tečaj smučarskih tekov na Golfu?
"Seveda, tečaja se je udeležilo kar 18 otrok, na zaključni tekmi pa je zmagal najboljši veslač vseh časov v
Sloveniji - Iztok Čop. Sicer
pa so nogometno znanje in
kondicijo nabirali pri meni
tudi kasneje uspešni športniki v drugih panogah:
Franci Petek, Marcel in David Rodman. Od nogometašev je prišel v slovensko Breprezentanco Andrej Jožef
iz Mošenj. Ko sem enkrat
prišel na tekmo, me je celo
svojemu zveznemu trenerju
predstavil kot svojega prvega trenerja."
Ker ste lansko poletje zaključili z vadbo najmlajših
dečkov, imate verjetno več
prostega časa zase?
"Čez zimo sem v bloku prevzel nadzor nad centralnim
ogrevanjem, poleti tudi
kosim travo okrog bloka,
upravljam pa tudi s pred tremi leti zgrajenim otroškim
igriščem v Lescah. Poleg
vzdrževanja je večkrat treba
usmerjati mamice in otroke, da se pravilno vedejo.
Najbolj mi gredo na živce
kadilci, ki kadijo v družbi
malčkov. Nekako trikrat na
teden tečem, zadnje čase
zaradi bolečin v hrbtu bolj
hitro hodim. V mladih letih
sem se ukvarjal z atletiko,
še največ s sprintom. Hitrost sem nato poleg kondicije s pridom izkoristil za
igro nogometa, saj je bila
tehnika moja šibka točka.
Od takrat, ko sem leta 1964
prenehal z igranjem, sem
pretekel na tisoče kilometrov in se udeležil veliko
maratonov. Še pred tremi
leti sem na veteranskih tekmah atletov Slovenije osvojil
prvo mesto na 100 metrov
in tretje na 400 metrov.
Mislim, da kar koristno izrabim svoj prosti čas."
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Blizu želene končnice
S hokejistom MK Bleda Jakom Ankerstom iz Vrbenj smo se pogovarjali po tekmi s Tojo Olimpijo.
Matjaž Klemenc
Bliža se konec prvega dela
državnega prvenstva. Kako
ste ga vi videli?
"S prvenstvom sem zadovoljen. Veliko je tekem, saj igramo ob sredah in sobotah.
Prvenstvo sploh ni tako slabo, kot nekateri mislijo. Nekonkurenčna sta le Alfa in
Maribor mladi. To je liga, ki
nudi veliko priložnosti mladim igralcem. Naša ekipa je
dobro odigrala prvenstvo.
Premagali smo tudi ekipi
Stavbar Maribor in Triglav."
Skozi prvenstvo ste igrali
spremenljivo, saj je bilo v
vaši igri polno nihanj ...
"Res je bilo v naši igri kar
dosti nihanj, kot glavni razlog pa bi navedel mladost
ekipe. Manjka nam tudi nekaj discipline v igri, včasih
smo tudi preveč nepotrpežljivi. V določenih trenutkih
ne damo vsega od sebe. Če
odigramo tako, kot znamo,
lahko premagamo vsakega
nasprotnika, kar smo že pokazali. Najslabša tekma je
bila gotovo tekma proti ekipi
Jesenice mladi doma, ko
smo izgubili s 6:0. Takrat
smo odpovedali na vsej
črti."
Ste blizu drugega dela. Za
nasprotnika boste verjetno
dobili eno od ekip, ki sta igrali v EBEL ligi?
"Smo in nismo blizu. V lanskem prvenstvu smo imeli
za nasprotnika ekipo Acroni
Jesenice, kar je bilo za nas
res dogodek. Do konca rednega dela nas čakajo še štiri
tekme, tako da je še odprto.
Po zmagi nad Tojo Olimpijo
smo na šestem mestu. S to

zmago smo naredili pomemben korak h končnici.
Želja v končnici je, da se izognemo obeh ekip iz EBEL
lige. Če pa dobimo Acroni
Jesenice ali Tilio Olimpijo,
pa tudi nič hudega. Proti
drugim ekipam bi se dalo
enakovredno igrati in možno je presenečenje."
Spremljate EBEL ligo?
"Lige ne spremljam ne v
živo in tudi ne po televiziji.
Vendar vem, kaj se dogaja,
saj vse pomembno izvem v
garderobi. Pričakoval sem
več, tako od Jesenic kot od
Olimpije. Na Jesenicah
je večino reprezentantov,
Olimpija pa ima kar nekaj
tujih hokejistov. Olimpija
mislim, da bi se morala uvrstiti v končnico."
Kako ste zadovoljni z vašimi
igrami?
"S svojimi igrami sem zadovoljen. Moja slabost je
premalo močan strel, za
prednost pa bi na prvo mesto postavil hitre prodore.
Že od vsega začetka igram
kot napadalec. Težko se
predstavljam na poziciji
branilca."
Kdaj in kako se je začela
vaša hokejska pot?
"Začel sem s štirimi leti, oče
pa je bil tisti, ki me je pripeljal v hokej. Že od vsega začetka sem na Bledu."
Ste beležili tudi nastope v
reprezentanci?
"V reprezentanci sem igral
na štirih svetovnih prvenstvih. Dvakrat do 18 let in
dvakrat do 20 let. Nepozabno je bilo prvenstvo v Latvi-

Vrnili za poraz
Radovljica - Poraz na Dunaju v ligi prvakov je odbojkarjem ACH Volley dokončno
zaprl vse možnosti za najboljšo drugo pozicijo. Zadnja tekma v Tivoliju je bila
zgolj formalnost, saj je Trentino že dosegel prvo mesto v
skupini. Blejci so tekmo izgubili s 3:1, a daleč od tega, da bi
razočarali. Za žreb v osmino
finala niso imeli najbolj srečne roke. Za nasprotnika so
dobili ruski Kazan, lanskega
zmagovalca v ligi prvakov.
Prva tekma bo v sredo v Tivoliju. Uspešni so bili na zadnjih dveh tekmah v srednjeevropski ligi. Najprej so
doma premagali Hypo Tirol
iz Innsbrucka z rezultatom
3:1. Na videz lahka zmaga, a
za njo so se morali pošteno
potruditi. Sledil je še en derbi
z avstrijsko ekipo. V Radovljici je gostovala ekipa aon hotVolleys z Dunaja. Tokrat pov-

V Nemčiji, v Oberramergau, je potekal evropski pokal v paraskiju. Nastopilo je petnajst ekip iz devetih držav. Pomembno
vlogo so igrali tekmovalci iz obeh leških ekip. Ekipno je bila
najboljša ekipa Elana, ki je zasedla prvo mesto. Nastopili so
v postavi Matjaž Pristavec, Uroš Ule, Matej Bečan in Jurij
Kozjek. Ekipa ALC Lesce je bila osma, z obilico smole. Zaradi poškodbe je Domen Vodišek izpustil tri skoke. Ob Vodišku so skakali še Toni Košir, Irena Avbelj in Maja Sajovic. Irena Avbelj in Maja Sajovic sta kraljevali v posamični konkurenci pri ženskah. Irena je bila najboljša v kombinaciji veleslaloma in skokov na cilj, Maja pa se je uvrstila tik za njo. Edino zmago je Leščanom pobral Nemec Heibel. Matej Bečan
je bil drugi, Matjaž Pristavec tretji in Uroš Ule četrti. M. K.
Jaka Ankerst
ji, ko smo bili blizu napredovanja v prvo divizijo. Neverjetno vzdušje, nepozaben
hokejski teden."
Igrali ste tudi preko Atlantika?
"S pomočjo Matjaža Kopitarja in dveh avstrijskih
menedžerjev nas je nekaj
mladih slovenskih hokejistov dobilo priložnost, da se
pokažemo v Ameriki. Skupaj z nekaterimi mladimi
avstrijskimi hokejisti smo
igrali v eni ekipi. V treh
dneh smo odigrali štiri tekme in v tem času si moral
pokazati, kaj znaš. Sam sem
bil s prikazanim zadovoljen.
Čez štiri mesece sem se vrnil nazaj, v ekipo New York

Applecore. Želja je bila po
napredovanju. Imeli smo
manj treninga kot na Bledu.
Nisem hodil v šolo, tako mi
je ostalo veliko časa. V začetku sem igral, kasneje vse
manj. S trenerjem nisva bila
na isti valovni dolžini, zato
sem se po štirih mesecih vrnil domov."
Kje vidite ekipo Bleda čez
tri, štiri leta?
"Namen igranja pri članih
je, da zaslužiš denar. Žal
tega pri Bledu ni. Z močnim
sponzorjem bi se lahko marsikaj spremenilo. Vesel bi
bil, da bi se naredil korak
naprej. Če bi videl svetlo prihodnost, bi z veseljem ostal
na Bledu."

Strelstvo

Ekipna zmaga v Ljubljani

Ustanovili Atletski klub Radovljica

sem drugačna slika naših prvakov, ki so povsem dotolkli
tekmeca. Gladkih 3:0, predvsem pa razlika v nizih (o.p.
25:16, 25:18, 25:16) povejo
vse. Po trinajstih odigranih
kolih so Blejci še vedno brez
poraza in trdno na prvem
mestu.

Po dveh uvodnih zmagah v drugem delu so bili radovljiški
košarkarji še dvakrat uspešni. V 14. krogu so doma visoko
odpravili ekipo Krka mladi z rezultatom 107:78. Ob polčasu
so vodili le za štiri točke. V nadaljevanju so pritisnili na plin
in na koncu goste odpravili z 29 točkami razlike. Bolj tesno
je bilo na gostovanju pri ekipi Kolpa Črnomelj, kjer so Radovljičani zmagali z rezultatom 91:83. Tokrat so bili po prvem delu v zaostanku za šest točk (46:40). Tretjo četrtino
so dobili za deset točk (24:14), nato pa tekmo mirno pripeljali do konca. V petnajstih tekmah je članska ekipa Radovljice, ki nastopa v 2. Slovenski košarkarski ligi zahod, dosegla devet zmag in šest porazov. Mladinski ekipi, ki igra v najvišji konkurenci, ne gre tako dobro. V trinajstem kolu so
doma izgubili z Luko Koper z rezultatom 86:75. Še slabše se
jim je godilo na gostovanju pri Krki, ko so izgubili z rezultatom 108:58. Po štirinajstih odigranih kolih so na sedmem
mestu z dvema zmagama in dvanajstimi porazi. M. K.

Uspešni na evropskem pokalu

Atletika

Sebastjan Škorc

Niz zmag se nadaljuje

Paraski

V Ljubljani je potekal 3. krog strelske lige. V mladinski konkurenci je Jan Kozinc dosegel prvo mesto. Anže Tomažin
dosegel dvanajsto mesto, Jan Kozinc pa je bil osemnajsti.
Ekipno so dosegli prvo mesto. Grega Potočnik je nastopil
tudi na močnem turnirju v Münchnu, na katerem je nastopilo devetinšestdeset strelcev iz petindvajsetih držav. S
člansko normo, 590 krogov, je zasedel enajsto mesto in bil
v svoji konkurenci daleč najboljši od Slovencev. Grega je
edini od slovenskih mladincev, ki bo nastopil na bližajočem
se evropskem prvenstvu na Češkem. M. K.

Matjaž klemenc

Košarka

Minuli konec tedna so v tudi v Radovljici ustanovili svoj
atletski klub. "Prepričan sem, da boste uspešni, da boste v
svoje delo znali pritegniti in vključiti čim več mladih, pa tudi
da boste sami aktivni na športnem področju," je člane na
ustanovnem sestanku nagovoril Dušan Prezelj z Atletske
zveze Slovenije, Marko Račič, častni predsednik atletskih
sodnikov Slovenije, pa je novoizvoljenemu predsedniku
radovljiškega atletskega kluba Zvonku Prezlju zaželel dobro
delo in mu izročil zajeten kup strokovne literature.
"Prepirčan sem, da bomo z dobrim delom pridobili tudi
sponzorje in da bomo v prihodnjem lahko letu kandidirali za
občinska sredstva, vsekakor pa pričakujemo, da bomo tudi
v Radovljici čim prej dobili atletski stadion, na katerem bi
radi že prihodnje leto pripravili otvoritveni miting," je dejal
predsednik Prezelj. M. A.

Šah

Zmagovalec tokrat Matej Keršič
Šahovsko društvo SIMP Radovljica je 30. januarja nadaljevalo ciklus 14 šahovskih petkov. Med 24 igralci (od tega 9 MK)
je po velikem boju tokrat zmagal mojstrski kandidat Matej
Keršič, ki je zbral 6 točk, pred MK Francem Rodmanom, ki
je prav tako zbral 6 točk. Tretje mesto je osvojil MK Marko
Pazlar s 5 točkami. Sledil je MK Zlatko Jeraj s 4,5 točke, nato
pa velika skupina s po 4 točkami, ki so jo sestavljali: MK
Drago Buha, Jože Sitar, Marjan Lužnik, Boris Tramte, MK
Romuald Jovan, MK Franc Ravnik in Anton Černe. Naslednji
turnir bo 13. februarja ob 17. uri v prostorih doma upokojencev v Radovljici (gostilna Kozovc). Sicer pa je za radovljiškimi šahisti več kot uspešno leto. Na odprtem klubskem prvenstvu konec lanskega leta je med 17 udeleženci, ki so tekmovali 9 kol, zmagal MK Romuald Jovan s 7,5 točke, pred
Metodom Krivcem 6,5 točke, tretji pa je bil Drago Rabič s 6
točkami. Sledili so: Marjan Žagar, MK Jožef Prestrl in Boris
Tramte, ki so dosegli 5,5 točke, nato pa MK Drago Buha, Ilija Stipanovič in Boris Torkar s 5 točkami. S. J.
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Prireditve
Prireditve

ob 20.00
TEŽKO JE BITI FIN (1 h 42 min), komična drama

Linhartova dvorana radovljica

Knjižnica Antona Tomaža Linharta

PRIREDITVE
KONCERT ZORANA PREDINA
9. februarja ob 20. uri:

Knjižnica Radovljica

Koncert za večne zaljubljence.
ZA IZVEN
Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8. do 14. 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.

PIPI IN MELKIJAD
13. februarja 17. uri:
Lutkovna predstava. Mini teater. ZA ABONMA IN IZVEN. Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8. do 14. ure vsak delavnik.

ONA + ON
16. februarja ob 19.30:
Komedija o zakonskem življenju. Igrata: Pia Zemljič, Primož Pirnat.
ZA IZVEN. Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8. do 14. ure
vsak delavnik.

Kino
petek, 6. februarja 2009, ob 18.00
MODELI (1 h 39 min), komedija
ob 20.00
ODSEV (1 h 50 min), grozljivka
sobota, 7. februarja 2009, ob 18.00
MODELI (1 h 39 min), komedija
ob 20.00
ŽENSKE (1 h 54 min), komedija
nedelja, 8. februarja 2009, ob 18.00
ŽENSKE (1 h 54 min), komedija

10. februarja ob 19.30:
SELITVE PTIC
Vsakoletne selitve ptic so za marsikoga še vedno ena največjih ugank
narave. Predavatelj Boris Rubinić bo poskušal pojasniti, kam se ptice selijo, zakaj se selijo ter kako najdejo pot do prezimovališč in spet nazaj.

petek, 13. februarja 2009, ob 20.00
AVSTRALIJA (2 h 45 min), epska romantična vojna drama
sobota, 14. februarja 2009, ob 18.00
UMETNOST NEGATIVNEGA MIŠLJENJA (1 h 19 min),
črna komedija
ob 20.00
AVSTRALIJA (2 h 45 min), epska romantična vojna drama
nedelja, 15. februarja 2009, ob 18.00
AVSTRALIJA (2 h 45 min), epska romantična vojna drama
ob 21.00
UMETNOST NEGATIVNEGA MIŠLJENJA (1 h 19 min),
črna komedija
četrtek, 19. februarja 2009, ob 20.00
TEŽKO JE BITI FIN (1 h 42 min), komična drama

17. februarja ob 19.30:
(NE)ZNANA PRIČEVANJA
Svojo knjigo, v kateri se je lotil malo ali skoraj neznanih zanimivosti iz
naše preteklosti, bo predstavil novinar in publicist Tine Kristan. V lepo
oblikovani knjigi z avtorjevimi fotografijami se zvrsti 50 reportaž v žlahtnem reporterskem jeziku, ki so prijetno in hkrati poučno branje.

19. februarja ob 10.30:
POGOVOR O KNJIGAH
Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
malo manj novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Vinka Möderndorferja
"Opoldne nekega dne". Vabljeni!

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
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 (1919-2009)
Ob 90. obletnici rojstva pisateljice Mimi Malenšek vas vabimo, da si
ogledate razstavo njenih knjig.

ob 20.00
ROKENROLER (1 h 54 min), akcijska kriminalka
sobota, 21. februarja 2009, ob 18.00
ZGODBE ZA LAHKO NOČ (1 h 39 min), družinska
domišljijska komedija
ob 20.00
ROKENROLER (1 h 54 min), akcijska kriminalka
nedelja, 22. februarja 2009, ob 18.00
ZGODBE ZA LAHKO NOČ (1 h 39 min), družinska domišljijska komedija

AV predstavitev: Manj znane panjske končnice iz zbirke Čebelarskega
muzeja. Vodila bo muzejska svetovalka Ida Gnilšak. Brezplačno.

ČEBELARSKI MUZEJ, ob 16. uri
Program za otroke, ki ga bo s pomočjo čebelice Cvetke vodila muzejska pedagoginja Katja Praprotnik. Namenjen je otrokom, starejšim od
treh let, in bo trajal približno 60 minut. Brezplačno.

Razstava A. T. LINHART: 1756-1795 "Zdaj premišljujem o tem, kako bi
mogel postati znan."
Tematsko vodenje po razstavi: Lutkovni utrinek iz Linhartove komedije
Ta veseli dan ali Matiček se ženi.
Vodili bosta muzejska svetovalka mag. Tita Porenta in absolventka
slovenistike Jerneja Jelovčan. Brezplačno.

KOVAŠKI MUZEJ:
od 10. do 15. ure muzej za obiskovalce odprt brezplačno.
Ob 17. uri Predstavitev 8. številke muzejskega glasila Vigenjc: 20. stoletje. Zapisi o lovu, življenju in ljudeh v Lipniški dolini.
(Ob tej priložnosti bo mogoče publikacijo kupiti po polovični ceni, to
je za 5 EUR.)

MUZEJ TALCEV:
od 10.00 do 13.00. muzej za obiskovalce odprt BREZPLAČNO.
Dostopnost muzejev radovljiške občine med zimskimi počitnicami
2009.

ČEBELARSKI MUZEJ V RADOVLJICI
oba tedna od ponedeljka do petka od 10. do 15. ure.

MESTNI MUZEJ RADOVLJICA
oba tedna od ponedeljka do petka od 10. do 15. ure.

KOVAŠKI MUZEJ V KROPI
oba tedna od ponedeljka do petka od 10. do 15. ure.

OTROŠKE PRIREDITVE
6. in 27. februarja ob 18. uri:
INSIDE OUT
Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
drugačen način. Ob "norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske
teme in videoigricah se bomo 6. in 27. februarja dobili v knjižnici.

MUZEJ TALCEV V BEGUNJAH NA GORENJSKEM
oba tedna od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure.

Radovljica

Koncert ob kulturnem prazniku
12. februarja ob 17. uri:
CESARJEVA NOVA OBLAČILA (Hans C. ANDERSEN)
Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bodo pripravili pedagoški delavci OŠ Antona Janše iz Radovljice.

18. februarja ob 18. uri:
SNEGULJČICA (J. in W. Grimm)
Pravljica za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripovedovana z waldorfskimi
lutkami in glasbo. Pripravili jo bodo člani Iniciative za ustanovitev
waldorfske šole na Gorenjskem.

19. februarja ob 17. uri:
PUST MASTNIH UST
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda
Berčič.

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

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

Knjižnica Lesce
petek, 20. februarja 2009, ob 18.00
ZGODBE ZA LAHKO NOČ (1 h 39 min), družinska
domišljijska komedija

ČEBELARSKI MUZEJ, ob 16. uri

MESTNI MUZEJ, ob 16.30

ob 20.05
ODSEV (1 h 50 min), grozljivka
četrtek, 12. februarja 2009, ob 20.00
UMETNOST NEGATIVNEGA MIŠLJENJA (1 h 19 min),
črna komedija

Muzeji radovljiške občine ob kulturnem
prazniku 8. februarja

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

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

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

V baročni dvorani radovljiške graščine bo danes, v petek, 6.
februarja, ob 19. uri koncert v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Nastopili bosta sopranistka Urška Arlič
Gololičič ter mezzosopranistka Barbara Sorč ob spremljavi
pianista Simona Krečiča. M. A.
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Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel.: 04 537 36 80
Znižali cene skoraj tri tisoč izdelkom
Supermarket v leškem Mercatorjevem centru s svojo pestro ponudbo že od začetka
privablja številne kupce. Izbirate lahko med živili, tekstilnimi izdelki, šolskim programom, kupite sveže meso, izberete sadje in zelenjavo, se ustavite na oddelku toploteke.Trenutno sta v Supermarketu najbolj aktualna pust in valentinovo. Za 14. februar si
kupci že lahko ogledajo znižanja, izbirajo pa med številnimi izdelki, kot so plišasti medvedki, spodnje perilo, pižame, copatki, skodelice z različnimi srčkastimi motivi, pester
je tudi izbor sladkarij, ki jih v tem času prodajo največ. Poleg priljubljenih krofov pa lahko v pustnem času pri njih kupite otroške pustne kostume. Letos med njimi najdemo
vse od princesk do popularnih risanih likov Winx. Pestra je tudi izbira pustnih mask in
ostalih pustnih dodatkov. V Mercatorjevem Supermarketu so znani po rednih akcijah,
kartici zvestobe Mercator Pika, akcijah Uživajmo zdravo, akciji Pet na dan (med 5. in
11. februarjem je aktualno tridesetodstotno znižanje pomaranč in banan), torkovih že
tradicionalnih popustih, raznih popustih na blagovne skupine in spet lahko za nakup
nad deset evrov zbirate nalepke - tokrat so na vrsti krožniki. Tedensko pa ima njihova
mesnica tudi vikend akcije določenega mesnega izdelka, kar še dodatno popestri ponudbo, ponavadi pa akcija traja kar od četrtka do ponedeljka. Kot zanimivost: do konca tedna bodo znižali in prilagodili cene potrošniku že okoli 2800 izdelkom.

Po torbico, denarnico ali pas v Thore Store
V Mercatorjevem trgovskem centru v Lescah je trgovina z modnimi dodatki in usnjeno galanterijo Thore Store. V leškem Centru je trgovina pol leta, vendar na slovenskem trgu ni novinka. Trgovine Thore Store imajo v Sloveniji že kar tradicijo, že osem
prodajnih mest, ukvarjajo pa se tudi z veleprodajo. Ponudba Thore Store obsega ženske torbice (znamk Laura Biagiotti, Valentino, Acqua di Perla, David Jones, Bibo le
Sac, Nardini), denarnice (izstopajo znamke Leonardo da Vinci, Gian Marco Ventturi,
še posebej ženske denarnice Coveri World), najdemo tudi pasove, pester je potovalni program, kjer je izbor kovčkov (Chiak Roncato, Renato Ballestra) barvit, pa tudi potovalke niso nič manj zanimive. Pri njih lahko kupite tudi dežnike in usnjene rokavice,
pozimi pa celo kape in šale za otroke. Trgovina ponuja širok izbor izdelkov iz usnja in
umetnih materialov, za vse generacije, lahko izbirate med cenejšimi in dražjimi izdelki. Praktično pokrivajo ves spekter usnjene galanterije, barvna paleta je široka, znani
pa so tudi, da ponudbo popestrijo na vsakih štirinajst dni, ko pridejo v trgovino novi izdelki, in da nabav ne podvajajo. Tako je v vseh njihovih trgovinah na primer torbica ženske po njih povprašujejo najpogosteje, unikat. V februarju imajo dvajsetodstotna
znižanja na celotno ponudbo, v prihodnosti pa pripravljajo za svoje zveste stranke kartico zvestobe.

Za vsako žensko vse
@Accessories je blagovna znamka, ki po Sloveniji združuje devetnajst trgovinic. Ena
med njimi je tudi v Mercatorjevih centrih na Gorenjskem - tudi v leškem Mercatorju.
V njihovi trgovinici ženske dobijo vse od modnih dodatkov, bižuterije, torbic, klobukov, pasov, denarnic, lasnih pripomočkov - od trakov, lasnih sponk, elastik do krokodilčkov. Poleti ponudbo dopolnijo še z modnimi dodatki za plažo in japonkami. Letošnjo novo kolekcijo šalov, torbic in pasov v njihovi trgovini že lahko občudujete, nakit pa prihaja na prodajne police naslednji teden. V novi kolekciji prevladujejo siva,
bež, rumena, barva fuksije, nežna vijoličasta, mila zelena, ostajata pa klasični črna
in bela barva, ki se jima pridružuje še rdeča. Moški pri njih najde morda le denarnico za evre, medtem ko je poskrbljeno za tisoč različnih okusov ženskih generacij,
kjer vsaka najde nekaj zase. Ko ženske kupujejo uhane, se velikokrat odločijo še za
nakup ogrlice v isti kombinaciji. Ali pa prstana. Se pa da zelo dobro - tako barvno kot
glede na vzorec, material, stvari, ki jih najdemo v trgovini z modnimi dodatki @Accessories, kombinirati po lastnih željah.Trenutno so se znižanja pri njih zaključila, vendar
za kupce pripravljajo akcije vse leto, že kmalu sledijo dodatna znižanja še zadnjih
zimskih kosov nakita, v prihodnosti pa za svoje zveste stranke pripravljajo tudi kartico ugodnosti.

Prireditve v februarju v Mercator TC Lesce
Sobota, 7. februarja, ob 17. uri:
Kostanjeva zabava v Mercatorju
- vse obiskovalce vabijo na sveže pečene kostanje, zabaval pa vas bo glasbeni trio, medtem ko bodo otroci skupaj z animatorko risali
in slikali zimske motive.
Petek, 13. februarja, ob 17. uri:
Valentinovo
- vabijo vas na zabavno prireditev Valentinovo,
na kateri vam bodo postregli z Valentinovo slad-

ko bovlo, srčkove piškote, zabaval vas bo
romantični trio, otroci pa bodo v kreativni delavnici izdelovali Valentinove srčke.
Sobota, 21. februarja, ob 10. uri:
Pustovanje
- pustno rajanje za najmlajše; pripravite se na
pustovanje v našem Mercatorju, kjer vam
bomo pripravili obilo glasbene zabave in smeha ter darilca za pridne maškare.

Nedelja, 22. februarja:
Obisk kurentov
- obiskali jih bodo ptujski kurenti in polepšali
nedeljsko dopoldne.
Sobota, 28. februarja, ob 10 uri:
Igrana predstava Žogica Marogica
- otroci, vabljeni na zelo zanimivo igrano
predstavo, ki govori o Žogici Marogici.

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure; nedelja: od 8. do 12. ure
PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana
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deželne novice
Proslava v župnišču
Ivanka Korošec
Lesce - V ponedeljek je bila v
župnijski dvorani proslava, ki
jo je tako kot vedno organiziral župnik Štefan Babič, pripravijo pa jo domači umetniki in ustvarjalni na različnih
kulturnih področjih. Poleg
cerkvenega pevskega zbora in
kvinteta Tivoli so v kulturnem programu sodelovali

izobraževanja, saj je ustanovil
sklad za dijaške štipendije in
mu namenil velik del premoženja. Umrl je kot stolni prošt
leta 1704 v Ljubljani.
Ob 300-letnici ljubljanske
stolnice so pri obnovi odkrili
manjšo fresko za orglami na
koru in na njej je bil upodobljen Janez Krstnik Prešeren.
To je njegova edina znana
upodobitev. Akademski sli-

Okusiti Gorenjsko
z ajdovimi krapi
Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem so postregli z ajdovimi krapi na tradicionalen
in sodoben način.
Marjana Ahačič
Radovljica - "Naši dijaki se
ne učijo le iz knjig temveč
tudi iz izkušenj," je na srečanju, na katerem so bodoči
kuharji in natakarji za izbrane goste pripravili tradicionalno gorenjsko jed - ajdove
krape, poudarila ravnateljica
Srednje šole za gostinstvo in
turizem Marjana Potočnik.
Dijaki so se namreč v okviru
raziskovalne naloge lotili

Na proslavi je pel tudi kvintet Tivoli.
kar Vinko Tušek je po tej freski ustvaril sliko, ki bo visela v
leškem župnišču in so jo
obiskovalci lahko prvič videli.
Leška krajevna skupnost se
lahko pohvali z nadpovprečnim številom umetnikov, likovnih in literarnih ustvarjalcev. Za marsikoga smo že slišali, mnogi pa so znani le
ožjemu krogu ali strokovnjakom s posameznega področja. Včasih niti sosedje ne
vemo, kakršni vsestransko
nadarjeni ljudje so med
nami. Zato so obiskovalci s
toplim aplavzom pozdravili
tri umetnice, tri Leščanke. S
svojim čopičem oz. peresom
postavljajo vsaka na svoj način kamenčke v mozaik naše
slovenske kulture. To sta pesnici Vida Gros in Marja Čampa ter slikarka Vida Soklič.
Predstavile so se z opisom
svojega življenja in dela, pesnici še s svojimi pesmimi, slikarka pa je pripravila razstavo
svojih del.

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

Eva Habjan, Matjaž Geršič,
Bernard Zupanc in Vid Grašič. Program je povezovala
Petra Antolin.
Prvi del prireditve je bil posvečen našemu slavnemu rojaku Janezu Krstniku Prešernu. Rodil se je leta 1656 v
Hrašah materi Ani in očetu
Juriju Prešernu. Bil je izjemno dober študent, doktoriral
je iz teologije in obojega prava. Postal je diplomat in zaupni svetnik salzburškega
nadškofa, po vrnitvi v Ljubljano pa stolni prošt pri sv. Nikolaju in odbornik kranjskih
in deželnih stanov. Bil je soustanovitelj in dosmrtni
predsednik Academie operosorum, prve akademije znanosti in umetnosti na Slovenskem in soustanovitelj naše
prve javne znanstvene knjižnice. Ustanovil je tudi filharmonično društvo, ki se šteje
za predhodnika današnje filharmonije. Velike zasluge
ima na področju šolstva in

priprave ajdovih krapov na
tradicionalen in hkrati sodoben način; ob mentorici Mariji Arh Ivanšek jim je pomagal tudi mojster domače
hrane Jaka Kusterle iz gostilne Rupa v Srednji vasi.
Z mojstrsko rutino in mladostnim pridihom drugačnosti so jed, ki so jo kuhale
že naše babice, pripravili
tako, da je bil navdušen celo
etnolog prof. Janez Bogataj:
z nadevom iz mladega koz-

jega sira in suhimi marelicami, z nadevom z akacijevim
medom in lešniki, v gobovi
in smetanovi omaki, pa tradicionalno s skuto in proseno kašo ... "Navdušen sem,
da ste se tako inovativno odločili uporabiti letošnji slogan Okusiti Slovenijo in pri
pripravi jedi izbrali pot, za
katero sem prepričan, da je
najboljša: povezati tradicijo
in inovativnost, uporabiti
nove pristope in obenem

ohraniti identiteto jedi," je
dijake in njihove mentorje
pohvalil prof. Bogataj.
Srečanje je bilo del raziskovalne naloge, s katero se bosta dijakinji četrtega letnika
Lidija Fister ter Merisa Karupovič, smer turistični tehnik, pod mentorstvom profesorice Marjane Pogačnik
predstavili na državnem tekmovanju Mladi za turizem v
Sevnici v mesecu marcu letos.

