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Proračuna
za dve leti

Stari most
so porušili

Oba proračuna sta
višja od dvajset
milijonov evrov, med
največjimi investicijami
veliko v sodelovanju z
državo.

Novi most nad
železniško postajo bo
zgrajen do sredine
prihodnjega leta, ko
bodo za promet odprli
tudi železnico.
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Staro leto se poslavlja

Voščilo ob
občinskem prazniku

Božično-novoletno dogajanje je epidemija letos premaknila na splet, so pa toliko skrbneje praznično
okrašeni številni kraji v naši občini. Zato velja morda zadnje dni letošnjega leta izkoristiti tudi za
potep po mestnih in vaških središčih.

Župan je tokrat občane ob občinskem prazniku
nagovoril po spletu. Občina bo slovesnost s
podelitvijo priznanj organizirala, ko bodo razmere
to dopuščale.

Marjana Ahačič

miji. V dvanajstih mesecih
se je zgodilo tudi mnogo
pozitivnega. In upravičeno
lahko upamo, da bo leto, ki
prihaja, boljše od tega, ki se
poslavlja. Epidemiji koronavirusne bolezni je, glede
na obete za cepljenje že v
začetku leta, vendarle videti
konec. V domu starejših
občanov ter v centru za
usposabljanje, delo in varstvo trdo in strokovno delo
ter dosledno upoštevanje
priporočil že kaže sadove;

število okuženih je le še
minimalno.
Občina za prihodnji dve leti
napoveduje številne velike
investicije, vezane predvsem
na obnovo gorenjske železniške proge. Svetniki so na
zadnji seji občinskega sveta
sredi decembra potrdili oba
proračuna in s tem ustvarili
temelj za gladko izvedbo.
Kar nekaj razlogov torej, da
leto, ki prihaja, kljub vsemu
lahko pričakujemo tudi z
optimizmom.

Marjana Ahačič
Občina Radovljica praznuje
11. decembra, na rojstni dan
Antona Tomaža Linharta. A
ker letos epidemija koronavirusne bolezni ni dopuščala praznovanja s kulturno
prireditvijo, je občane ob

prazniku župan Ciril Globočnik nagovoril po spletu,
ob kratkem glasbenem programu, ki sta ga pripravila
pevka Simona Vodopivec
Franko in kitarist Zoran
Kaličanin.
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Le še dobra dva dneva nas loči
do konca letošnjega, v mnogih ozirih zelo nenavadnega
leta. Veselemu decembrskemu dogajanju smo se tokrat
zaradi epidemije morali odpovedati, kljub temu pa so tako
manjši kraji in vasi kot mesto
Radovljica lepo okrašeni.
"Da bo letošnji december, ko
smo prikrajšani za sproščena
druženja in prisrčne prireditve kljub vsemu pravljičen,

smo v Radovljici poskrbeli za
praznično osvetlitev tudi v
radovljiškem parku in na
trgu pred cerkvijo. Družine
vabimo na otroško decembrsko dogodivščino, vsem pa
ponujamo ideje za božično-novoletna darila, narejena v Radol'ci," so povedali na
Zavodu za turizem v Radovljici, kjer so na svoji spletni
strani predstavili kup izvirnih prazničnih idej.
Pa vendar ni prav, da si leto
zapomnimo samo po epide-

Župan Ciril Globočnik in pevka Simona Vodopivec Franko

Foto: Gorazd Kavčič

OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica
vam želim
prijetne praznike ter srečno in
zdravja polno leto 2021!

AKTUALNO

POGOVOR

ZADNJA

Če bo zdravo,
bo tudi srečno

Priporočila občanom

Marjana Potočnik,
ravnateljica

Zahvala predanim
delavcem

Iz vsake situacije se lahko
veliko naučimo.

Župan se je zaposlenim v
socialnih zavodih in zdravstvenem domu za predano
delo zahvalil s čokolado in
medom.

Tik pred koncem leta smo se
o dosežkih in načrtih občine
pogovarjali z županom Cirilom Globočnikom.

V radovljiškem zdravstvenem domu občane pozivajo,
naj se dosledno držijo priporočil in spoštujejo ukrepe za
preprečevanje širjenja koronavirusa.
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Župan
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1. stran
Občinski svet je sicer že sredi leta sprejel sklep o prejemnikih letošnjih plaket
Antona Tomaža Linharta.
To so: Vilma Kravanja Gosnik za udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture,
Kulturno-turistično društvo
Kamna Gorica za turistično
promocijo kraja, ohranjanje
tradicije in bogatenje kulturnega življenja v skupnosti in
Petja Zorec za uspehe v
modnem oblikovanju.
Po sklepu župana bodo
pečat Občine Radovljica prejeli Marjan Mohorič za
obnovo spomeniško zaščitene rojstne hiše dr. Lovra
Tomana v Kamni Gorici,
Slavica Soršak za prostovoljstvo v društvih in projektih
ter Uroš Štefelin, kuharski
mojster iz Vile Podvin, ob

prejemu Michelinove zvezdice ter za dosežke na področju kulinarike in turizma.
Za promocijo turistične destinacije pa bodo medalje
Občine Radovljica prejeli
sodelujoči v projektu Okusi
Radol'ce: Turizem in kultura Radovljica, Gostilna
Avguštin, Gostišče Draga,
Gostilna Kunstelj, Gostilna
Lectar, Gostilna Pr' Tavčar,
Gostišče Tulipan, Restavracija Center, Restavracija
Tabor, Vila Podvin in Vinoteka Sodček.
Posebna priznanja in denarne nagrade za nadaljnje
strokovno izpopolnjevanje
prejmejo tudi študenti, ki so
z odliko opravili zaključni
letnik študija in diplomo.
Občina bo slovesnost s
podelitvijo priznanj organizirala, ko bodo razmere to
dopuščale.

Psihosocialna pomoč po telefonu
Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so
se tudi jeseni povezale številne organizacije, ki so že v
prvem valu epidemije nudile telefonsko pomoč. Telefon za
psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji covida-19 je
dostopen na brezplačni telefonski številki 080 51 00, in sicer
24 ur na dan, vse dni v tednu. Strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Telefon je namenjen krajšim pogovorom za čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni, podporo ob
spopadanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali težavah, povezanih z delom od doma.

O prostorskem načrtu za Brezje niso odločali
Občinski svet je prejšnjo sredo zaradi številnih pripomb
svetnikov odložil odločanje o osnutku odloka o podrobnem
prostorskem načrtu za središče Brezij. Pripombe svetnikov
pa tudi krajanov so se nanašale predvsem na načrtovano
novo prometno ureditev v središču kraja, ki naj bi se po
mnenju svetnikov bistveno bolj kot prebivalcem prilagajala
obiskovalcem Marijinega svetišča. Kot je na seji povedal
svetnik in predsednik Sveta KS Brezje Izidor Arih, je bil odziv
krajanov na javno predstavljeni osnutek zelo velik. "Večinoma ne nasprotujejo objektom, ki naj bi bili zgrajeni v korist
verskega turizma, nasprotujejo pa zamisli o ureditvi in postopnem zapiranju cest in poti v kraju."

Deželne novice na spletni strani
Občina Radovljica Deželne novice objavlja tudi na svoji
spletni strani. Doslej so bile v elektronski obliki na voljo
Deželne novice, ki so izšle po letu 2003, po novem pa so
objavljeni skenogrami vseh izdaj od začetka izhajanja občinskega časopisa. Prva številka je izšla decembra 1997, vključno z letošnjim letom pa je izšlo že 324 številk.

Svetniki potrdili
proračuna za dve leti
Oba proračuna sta višja od dvajset milijonov evrov, med največjimi investicijami je večina takšnih, ki
jih občina izvaja v sodelovanju z državo.
Marjana Ahačič
Občinski svet je sredi
decembra na zadnji letošnji
seji potrdil proračun občine
za prihodnji dve leti. V proračunu za leto 2021 je načrtovanih 21,9 milijona evrov
prihodkov in 25,1 milijona
evrov odhodkov, za leto
2022 pa približno 20 milijonov evrov prihodkov in 21,7
milijona evrov odhodkov.
Ocenjen prenos neporabljenih sredstev iz letošnjega
proračuna znaša nekaj manj
kot milijon evrov. V letu
2021 je predvidena namenska zadolžitev za 2,3 milijona, v letu 2022 pa za 1,7
milijona evrov za v proračunu načrtovane investicije.
Predvideni investicijski
odhodki v letu 2021 predstavljajo približno 47 odstotkov vseh, v letu 2022 pa 38
odstotkov. Kot je na seji
poudaril župan Ciril Globočnik, so sprejeli dokument,
ki bo v prihodnjih dveh letih
vodil v razvoj občine.
Med večjimi investicijami,
ki so vključene v oba proračuna, je precej takšnih, ki
jih občina izvaja v sodelovanju oziroma ob sofinanciranju države. To so izgradnja
cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na
investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj–Jesenice,
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Na zadnji letošnji seji, ki je bila zaradi boljših možnosti zagotavljanja razdalje med
udeleženci v Linhartovi dvorani, so svetniki potrdili proračun občine za prihodnji dve leti.
tisoč evrov za pripravo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo ceste in
izgradnjo pločnika Posavec–
Otoče, vključno s komunalno opremo. Sama izvedba
gradnje, ki jo je z amandmajem predlagal svetnik, pa
zaradi dolgotrajnih postopkov priprave projektne
dokumentacije in pridobivanja zemljišč ni izvedljiva že
v prihodnjih dveh letih, so
pojasnili na občinski upravi.
Župan je vložil še amandma, s katerim je povzel predlog svetnice Vojke Jesenko.
Tudi ta amandma so svetniki sprejeli, z njim pa zagotovili sto tisoč evrov za cesto
Lesce–Hlebce–Begunje, pri

čemer se na ta račun zamakne sanacija občinskih cest
po zaključku nadgradnje
železniške proge.
Občinska proračuna sta
prvič deloma pripravljena
kot participativna – pri odločanju o porabi proračunskih
sredstev za projekte v višini
150 tisoč evrov v vsakem
letu so sodelovali tudi občani. Skupaj bo v obeh letih
izvedenih 25 izglasovanih
projektov, predlaganih jih je
bilo več kot sto, pri glasovanju pa je sodelovalo dobrih
trideset odstotkov upravičencev, zaradi česar radovljiška občinska uprava izvedbo
projekta ocenjuje kot zelo
uspešno.

Pomoč tudi za kmete

po petdeset tisoč evrov;
namenska sredstva so zagotovljena v sprejetih proračunih. O namenih porabe bo
v januarju odločil odbor za
kmetijstvo.
Že prihodnji mesec pa bo
drugo leto zapored objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki
se dodajajo neposredno v
gnojevko in ne kot dodatek
krmi. Uporaba preparata
ima pozitiven vpliv na okolje, saj zmanjšuje emisije
smradu. Na voljo je deset
tisoč evrov, podrobnosti pa
bodo opredeljene v razpisu. Občina na razpisu pričakuje večji odziv kot letos,
ko je bil razpis objavljen
prvič in vsi kmetje kljub
objavam v medijih in informativnemu dnevu niso bili
seznanjeni z možnostjo
pridobitve sredstev za
nakup dodatkov. Sofinanciranje je bilo odobreno 13
vlagateljem v skupni višini
6.900 evrov. Tokrat bo za
dodatno obveščanje poskrbela tudi kmetijska svetovalna služba.

izgradnja kanalizacije na
Spodnjem Lancovem in gradnja kolesarskih povezav v
občini ter rekonstrukcija
kopališča Radovljica pa tudi
začetek gradnje komunalne
infrastrukture na območju
načrtovanega regijskega
reševalnega centra, nadaljevanje gradnje komunalne
infrastrukture v Kamni
Gorici, obnova ceste za Verigo v Lescah in cestnega
odseka Spar–Filipič v Radovljici ter obnova strehe na
Kovaškem muzeju v Kropi.
Sprejeta sta bila tudi dva, ki
jih je vložil župan: z amandmajem na amandma svetnika Maksimiljana Kalana je
tako zagotovljenih deset

Država z ukrepi, kot sta temeljni dohodek za kmečke zavarovance in pomoč
tistim, ki zaradi varstva otrok ali odrejene karantene niso mogli opravljati
dejavnosti, v času epidemije pomaga tudi kmetom. Občina že za začetek
prihodnjega leta napoveduje dva razpisa s področja kmetijstva.
Marjana Ahačič
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Voščilo ob
občinskem prazniku

Z nekaterimi ukrepi je v času
epidemije koronavirusne
bolezni pomagala tudi država. Ta je jeseni z zakonom o
začasnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic covida-19 ponovno uvedla temeljni mesečni dohodek za
kmečke zavarovance. Upravičenci do pomoči v obliki
izrednega temeljnega dohodka v višini 940 evrov so kmečki zavarovanci, ki zaradi
posledice epidemije ne
morejo opravljati dejavnosti
ali jo opravljajo v bistveno
zmanjšanem obsegu (beležijo vsaj 20-odstoten upad prihodkov glede na leto poprej),
so pojasnili na radovljiški

izpostavi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.
Prav tako so do pomoči
upravičeni kmetje, ki zaradi
odrejene karantene ali zaradi varstva otrok niso mogli
opravljati dejavnosti. Višina
pomoči načeloma znaša 250
evrov za vsako odrejeno
karanteno ali čas, ko upravičenec ni zmožen opravljanja
dejavnosti.
Kot so še pojasnili na svetovalni službi, se roki za oddajo vlog za obe vrsti pomoči
iztečejo konec leta, kako bo
v prihodnje, pa za zdaj še ne
morejo napovedati. Bodo pa
tako kot doslej o tem kmete
redno obveščali in jim nudili pomoč pri izpolnjevanju
vlog.

Na področju kmetijstva z
javnimi razpisi sicer pomaga tudi občina. Tako bo v
začetku februarja objavljen
razpis za dodelitev pomoči
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini. V preteklih letih je bilo v ta namen
zagotovljenih štirideset
tisoč evrov – za sofinanciranje investicij za delo v gozdu, nakup kmetijskih strojev in opreme za primarno
kmetijsko dejavnost, investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter dejavnosti kmetijskih društev. Interes za sredstva je vsako leto
zelo velik, razdeljena so bila
v celoti. Zato bo v letih 2021
in 2022 na razpisih na voljo
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Če bo zdravo,
bo tudi srečno

Prodana zemljišča
v gramoznici

Tik pred koncem leta smo se z županom Cirilom Globočnikom pogovarjali o izkušnji leta, ki se počasi
poslavlja, o najpomembnejših projektih, ki so z nedavno sprejetim proračunom za dve leti dobili
zeleno luč za realizacijo, pa tudi o željah in pričakovanjih za prihodnost.

Marjana Ahačič

Več kot milijon evrov vredno zemljišče je Občina
Radovljica na javni dražbi prodala podjetju
Ažman iz Lesc.

Marjana Ahačič
Ko so občinski svetniki prejšnjo sredo potrdili proračuna za prihodnji dve leti, ste
njihovo odločitev pospremili z besedami, da so sprejeli
dokument, ki je podlaga za
razvoj.
Sprejeta proračuna za dve
leti, 2021 in 2022, omogočata, da bomo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in državo lahko izvedli
infrastrukturne posege, ki
jih sicer zagotovo ne bi
mogli. Pogoji za zaporo
prometa na železnici so
tako strogi in dragi, da tega
sami ne bi zmogli oziroma
bodo zdaj projekti za nas
bistveno manj obremenjujoči. Projekt obnove železnice se sicer zaključi sredi
prihodnjega leta, mi pa
bomo dela, vezana nanj,
nadaljevali. Tudi v letih
2022 in 2023.
Nadaljujemo tudi druge
velike infrastrukturne projekte. Na Lancovem, na primer, kjer bomo nadaljevali
projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda, vreden več
kot tri milijone evrov.
Zelo pomembne so kolesarske povezave in projekti,
usmerjeni v zagotavljanje
trajnostne mobilnosti.
Sploh v večjih krajih v občini. Sprejeta proračuna sta
tudi temelj za začetek projekta ureditve regijskega
reševalnega centra, ki ga
bomo izvajali po etapah, najprej z ureditvijo gasilskega
centra. V proračunu je že
zagotovljen denar za projektno dokumentacijo in začetek gradnje komunalne
infrastrukture. Tudi večino
zemljišč smo že pridobili.
V proračun pa še ni vključen
dober milijon kupnine, ki jo
pričakujete od nedavne prodaje gramoznice Graben?
Že veste, kam boste ta denar
razporedili?
Prihodek smo ob pripravi
proračuna že predvideli, resda nekoliko nižji. Sredstva,
pridobljena s prodajo zemljišč, gredo v integralni proračun za leto 2021. Pričakujemo jih že v januarju.
Zadovoljen sem, da je zemljišče kupil domačin in bo
dejavnost na območju, kjer
ne bo motila življenja v sami
Radovljici. Tja, le na drugo
stran ceste, se v prihodnjem
letu seli tudi Komunala
Radovljica.
Z dvema svojima amandmajema k proračunu ste
podprli začetek obnove dveh
cestnih odsekov.

Župan Ciril Globočnik / Foto:

Gorazd Kavčič

Z obema amandmajema
sem podprl pobudi svetnikov. V prvem primeru gre
za pločnik na relaciji med
Posavcem in Otočami, ob
umestitvi vse potrebne
komunalne infrastrukture.
Sredstva, ki so potrebna za
tak projekt, niso majhna. Z
amandmajem smo zagotovili deset tisoč evrov za projektiranje, nato pa gremo v
izgradnjo ... A še ne v prihodnjih dveh letih.
Za cesto Lesce–Hlebce–
Begunje pa je z amandmajem namenjenih sto tisoč
evrov. Gre za zelo poškodovano cestišče, ki bo obnovljeno po odsekih.
Denar za ta dva odseka je bil
prerazporejen s postavke
urejanje cest po obnovi železniške proge, drži?
To pomeni, da se bodo
obnove nekaterih cest, za
katere je predvideno, da gredo v urejanje po koncu projekta rekonstrukcije železnice, zamaknile za kakšno
leto. Poskrbeli bomo, da bo
to tam, kjer bo najmanj
moteče.
Če ostaneva pri cestah in
železnici: v času intenzivnih
gradbenih del do sredine prihodnjega leta bodo ceste zelo
obremenjene, verjetno glede
na letni čas tudi onesnažene.
Smo na to pripravljeni?
Zavedamo se vseh obremenitev. Prav zato občanke in
občane prosimo za potrpežljivost in razumevanje, predvsem v prihodnjih šestih
mesecih. Drugače ne gre.
Zimsko obdobje je, vemo,
kakšno je vreme, delo pa
mora biti opravljeno do 30.
junija. Ceste bodo obremenjene in onesnažene, to je
dejstvo, ki ga ne moremo

spremeniti. Izvajalci in
Komunala Radovljica pa se
trudijo ceste čim bolj redno
in sproti, tudi po večkrat na
dan, očistiti.
Leto, ki se zaključuje, je bilo
v mnogočem zelo posebno.
Po čem si ga boste najbolj
zapomnili vi, župan?
Tako kot večina po epidemiji koronavirusne bolezni.
Marca je začetek epidemije
res predstavljal šok, za vse.
Ocenjujem pa, da smo se

tvo ter seveda zdravstvenega doma. Odkrito povedano, me ni nikoli posebej
skrbelo, saj sem vedno osebno, v družini, na občini ...
spoštoval navodila pristojnih strokovnjakov, tako kot
tudi vsi moji sodelavci. Ob
tem imam posebno oporo v
podžupanu in zdravniku
Miranu Remsu, na čigar
prepričanje, da se je tudi
pred takšnim virusom
mogoče zaščititi, sem se
pogosto zanesel in bil zato

»Z ukrepi je mogoče narediti marsikaj v dobro
vseh. To kažejo podatki naših velikih in
načeloma ranljivih institucij – CUDV in Doma
dr. Janka Benedika. Verjamem, da bomo tudi to
obdobje uspešno prešli in se dela v prihodnjem
letu lotili vsaj s takim zagonom, kot smo ga
imeli pred pojavom pandemije.«
dobro odzvali in občina je
pod posebnimi pogoji sicer
delovala normalno. Med
zaposlenimi v občinski
upravi je bilo zelo malo okuženih. Dosledno smo bili
pazljivi, vzdrževali smo distanco, razkuževali prostore
in predmete, nosili maske
in razkuževali roke. Še vedno je tako. Zato, se mi zdi,
smo tudi lahko realizirali
projekte, ki smo si jih zastavili v proračunu za leto
2020, kar je tudi uspeh.

pomirjen. Zato še enkrat
poudarjam: z ukrepi je
mogoče narediti marsikaj v
dobro vseh. To kažejo
podatki naših velikih in
načeloma ranljivih institucij – CUDV in Doma dr.
Janka Benedika. Verjamem, da bomo tudi to
obdobje uspešno prešli in
se dela v prihodnjem letu
lotili vsaj s takim zagonom,
ko smo ga imeli pred pojavom pandemije.

Redno spremljate stanje
okuženih? Vas je kdaj v tem
času zelo zaskrbelo?
Seveda ga spremljam, prav
tako kot poročila glavnih in
največjih institucij, ki delujejo na tem področju v občini: poleg štaba Civilne zaščite tudi poročila doma starejših občanov, centra za
delo, usposabljanje in vars-

Kaj torej želite občanom za
leto, ki prihaja?
Najprej lepe praznike v najožjem družinskem krogu.
Tudi v takšnih "mehurčkih"
je mogoče zelo lepo praznovati. Sreče letos ne bom
zaželel, vsem namreč želim
samo zdravo leto. Če bo
zdravo, bo tudi srečno. Sam
sem optimist in verjamem,
da bo.

Podjetje bo investiralo v nove
poslovne prostore zaradi širitve, deponije in sinergije na
področju gradbeništva v sodelovanju z Betonarno Sava,
kjer bo zgrajen sodoben logistično-predelovalni obrat, so v
odgovoru na vprašanje, čemu
bodo namenili na novo pridobljene površine, na kratko
odgovorili v podjetju Ažman,
d. o. o.
Župan Ciril Globočnik in
direktor podjetja Ažman, d.
o. o., Klemen Ažman sta
pogodbo za zemljišča na
območju gramoznice Graben podpisala v začetku
meseca. Kot so pojasnili na
radovljiški občinski upravi,
5,75 hektara veliko zemljišče
obsega že izkoriščeno in
sanirano površino na območju gramoznice Graben. Na
tem zemljišču je v preteklosti
potekala rudarska dejavnost
pridobivanja gramoza za
izdelavo betona, po zaključku
izkopavanja pa je bilo zemljišče sanirano z zasipavanjem
in planiranjem. Po izvedeni
sanaciji se je krajši čas uporabljalo kot deponija hlodovine. Zaradi svoje velikosti in
dostopnosti je primerno za

izvedbo večjih investicij, ocenjujejo na občini.
Občina je sicer postopke za
prodajo vodila dalj časa, vendar so bile doslej vse javne
dražbe neuspešne. Izhodiščna cena za vsa zemljišča skupaj je na zadnji dražbi znašala
919.825 evrov; tokrat sta na
občino pravočasno prispeli
dve ponudbi za nakup celotnega kompleksa, so še pojasnili na radovljiški občinski
upravi. Najugodnejši ponudnik je za nakup ponudil več
od izklicnega zneska, in sicer
1,2 milijona evrov. Kot so še
pojasnili, je bil del kupnine že
poravnan v obliki varščine,
preostanek pa na računu
občine pričakujejo v prvih
dneh januarja.
Prodana zemljišča so v območju, za katero je bil sprejet
občinski podrobni prostorski
načrt, občina pa je na začetku
tam načrtovala vzpostavitev
lesnopredelovalnega centra, a
ji na razpisu pred tremi leti za
izvedbo ni uspelo pridobiti
zasebnega partnerja. Zato je
lani začela postopke prodaje
zemljišč, ki niso več pogojevali vzpostavitve lesnopredelovalnega centra, temveč
omogočajo drugačne oblike
dejavnosti.

Drage bralke in bralci
Deželnih novic, želimo vam srečno
ter predvsem zdravo leto 2021!
Uredništvo Deželnih novic
in Gorenjskega glasa

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave
• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim
razmeram in vladnim ukrepom.

Že 30 let
z vami!
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Aktualno
Pakete so razdelili
skupaj s policisti

Priporočila občanom

Marjana Ahačič

V radovljiškem zdravstvenem domu občane pozivajo, naj se dosledno držijo priporočil in spoštujejo
ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa.

V novembru smo zabeležili
tri pomembne datume: 18.
novembra je bil evropski
dan za zaščito otrok pred
spolnim izkoriščanjem in
spolno zlorabo, 20. novembra smo zaznamovali svetovni dan otroka, 25.
novembra pa mednarodni
dan boja proti nasilju nad
ženskami. Gre za zaščito
ranljivejših skupin, kot so
otroci in ženske, ki jo podpirajo tudi v Krajevni organizaciji RK Radovljica.
"Menimo pa, da je v času
epidemije covida-19 in spremenjenih razmer poleg psihološke potrebna tudi materialna pomoč ljudem v stiski. Zato smo s Policijsko
postajo Radovljica združili
moči in skupaj razdelili prehranske pakete ter naše
uporabnike hkrati seznanili,
kdo vse, na kakšen način in
s čim jim lahko v tem času
pomaga. Odziv ljudi je srčen

in iskren, skupen pristop pa
se je izkazal za uspešnega.
Policija sporoča: ne skrivajte, če potrebujete pomoč,
bodisi vi ali vaši bližnji.
Povejte nam in bomo skupaj poskušali najti rešitev in
omiliti stisko," so sporočili
iz krajevne organizacije RK.
Na območnem združenju
sicer še vedno opravijo veliko dela za tiste, ki v času epidemije ne morejo od doma.
Za stanovalce doma starejših občanov gredo tako po
opravkih, sodelujejo pa tudi
s Psihiatrično bolnišnico
Begunje, organizirajo učno
pomoč za osnovnošolce ...,
njihovi bolničarji pa še vedno opravljajo prostovoljno
delo na covidnih oddelkih
na Golniku.
Ne glede na to, da se stisk
ljudi pogosto ne vidi, to še
ne pomeni, da jih ni, le
kažejo se v različnih potrebah, ki jih prej nismo toliko
zaznavali, še opažajo na
Rdečem križu.

Marjana Ahačič

preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. S tem
ukrepom zdrava oseba po
visoko rizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena
okužba z virusom, ali po prihodu iz tujine omeji svoje
stike z drugimi ljudmi oziroma se samoosami na stalnem, začasnem ali drugem
naslovu. Traja deset dni od
zadnjega visoko rizičnega
tesnega stika.
Če zbolimo z znaki akutne
okužbe dihal, to so nahod,
kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura in
bolečine v mišicah, ostanemo doma in upoštevamo
navodila za izolacijo. Izolacija je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi osebi,
okuženi s SARS-CoV-2, in
pomeni, da oseba ne sme
zapuščati doma, da mora
omejiti stike z drugimi osebami in dosledno upoštevati
priporočila za preprečevanje
širjenja bolezni.

Za preprečitev širjenja bolezni moramo sodelovati vsi in
upoštevati, da s svojim ravnanjem ne ogrožamo drugih, še posebno ranljivih
skupin prebivalcev, opozarjajo zdravstveni delavci in
pozivajo vse, da pomagajo
pomoči potrebnim, predvsem starejšim in bolnim, ki
živijo sami in nimajo pomoči svojcev ali sosedov.
Ponovno pozivajo k doslednemu upoštevanju temeljnih
higienskih ukrepov, medosebne razdalje vsaj 1,5 metra in
pravilne uporabe zaščitne
maske, kar je ob trenutnem
sproščanju ukrepov še
pomembnejše, poudarjajo.
"Z doslednim izvajanjem zaščitnih ukrepov bomo zaščitili
sebe in druge ter tako ustavili
širjenje virusa in preprečili
škodljive posledice za zdravje
in v družbi. Z odgovornim
ravnanjem vsakega posameznika lahko zagotovimo, da v
naši regiji ostane ugodna epidemiološka situacija."

Kako do svojega zdravnika
Zdravstveni dom tudi v času
epidemije opravlja večino svojih dejavnosti, zato v primeru
zdravstvenih težav vsak lahko
obišče osebnega zdravnika.

Karantena in izolacija
Karantena na domu je
ukrep, katerega namen je

Ukinjeno je le delo zdravstvenovzgojnega centra in preventivno delo referenčnih
ambulant. V primeru zdravstvenih težav s pregledom bolniki ne smejo odlašati. Za
vsak pregled oziroma obisk
zdravstvenega doma pa se je
treba predhodno naročiti. To
je pomembno zato, da se prepreči možnost širjenja okužb.
Paciente, ki imajo znake okužbe, v zdravstvenem domu
obravnavajo ločeno.

Možnosti naročanja
so različne
Na pregled se je mogoče
naročiti po telefonu ali elektronski pošti. "Telefonskih
klicev je zelo veliko in včasih
nismo takoj dosegljivi, ker v
ambulanti poteka tudi drugo
delo. Priporočamo, da za
naročanje na pregled in podaljševanje receptov uporabljate
elektronsko pošto. Starejšim
osebam in tistim, ki nimajo
dostopa do računalnika, lahko pri naročanju zdravil ali
dokumentov pomagajo svojci," pojasnjujejo v zdravstvenem domu in obenem opozarjajo, da elektronska pošta
ni primeren način komunikacije pri nujnih stanjih.

Na voljo tudi aplikacija
doZdravnika.si
Ta mesec so v Zdravstvenem
domu Radovljica uvedli tudi
aplikacijo doZdravnika.si, ki
uporabniku omogoča preprost, varen in sodoben dostop
do storitev. Aplikacija pacientom omogoča video posvet,
naročanje zdravil, kontrolnih
napotnic in urejanje bolniškega dopusta pri izbranem
zdravniku. "Upamo, da bomo
na ta način sprostili telefonske linije in omogočili lažji
osebni stik. Ob uvajanju nove
storitve bo potrebne nekaj strpnosti, pričakujemo pa, da bo
v prihodnje vsem olajšala
delo," so še pojasnili v zdravstvenem domu.

Pomoč občanom v stiski
Občina Radovljica v času epidemije covida-19 na telefonski številki 04 537 23 39 v
delovnem času občinske
uprave sprejema tudi klice
oseb, ki zaradi karantene
potrebujejo pomoč pri oskrbi
z življenjskimi potrebščinami ali drugo pomoč. Pomoč
bo organizirana v sodelovanju s prostovoljci Območnega
združenja Rdečega križa
Radovljica.

Cepljenje proti covidu-19
Prostovoljkam Rdečega križa so se pri razdeljevanju
prehranskih paketov tokrat pridružili tudi policisti.

S cepljenjem lahko učinkovito preprečimo zbolevanje za koronavirusno boleznijo in na ta način
omogočimo ohranitev zdravja posameznika in širše družbe ter čimprejšnjo normalizacijo življenja,
poudarja zdravstvena stroka. Prijave bodo začeli zbirati prihodnji ponedeljek.

Člani Sveta KS Lancovo želimo krajankam in
krajanom vesel Božič, zdravo in uspešno leto 2021.
Odženite vse skrbi, se široko nasmejte
in z optimizmom v prihodnost poglejte.

Svet KS Lancovo

Tudi v radovljiškem zdravstvenem domu se bo v začetku
prihodnjega leta začelo cepljenje proti koronavirusni
bolezni. "Cepivo, ki bo naprej
na voljo, je cepivo Pfizer-BioNTech in temelji na platformi mRNK," so pojasnili v
zdravstvenem domu.
"Molekule mRNK se izdelujejo s farmacevtskimi postopki
sinteze, brez gojenja na celičnih kulturah, zato cepivo ne
vsebuje bioloških primesi in
posledično povzroča manj
neželenih vnetnih učinkov
kot klasična cepiva. Molekule

LEVICA RADOVLJICA
Levica Radovljica & Bled

LEVICA, PREŠERNOVA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA

Druženje bomo prestavili na spomladanski čas, ko bo
stanje s koronavirusom ugodnejše.

KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO, LANCOVO 20, RADOVLJICA

Dedek Mraz mlajšim krajanom sporoča, da se letos
zaradi koronavirusa ni podal na pot in je ostal doma.
Lepo vas pozdravlja in vam želi uspešno šolanje na
daljavo in vse dobro v letu 2021.

Marjana Ahačič

informacijske RNK (mRNK)
v naših celicah služijo kot
navodila za nastanek različnih beljakovin. Z vnosom
mRNK naše celice same izdelajo delčke virusa, ki jih imunski sistem opazi in začne
izdelovati imunski odziv proti
virusu. Molekule mRNK se
nato razgradijo in ne postanejo del našega genoma," pojasnjujeta direktorica zdravstvenega doma Maja Petrovič
Šteblaj in Tanja Leskovar,
vodja splošne in družinske
medicine ZD Radovljica
"Cepivo je opravilo vsa predvidena predklinična in klinična preizkušanja. V nekajmesečnem obdobju spremljanja
cepiva pomembna varnostna
tveganja niso bila prepoznana. Z vidika spremljanja dolgotrajne varnosti še ni podatkov, vendar tudi ni znanih
imunoloških mehanizmov,
ki bi vzbujali pomisleke in
skrbi glede morebitnih neželenih učinkov, so pa pri novih
tehnologijah mogoči pojavi,
ki jih še ne poznamo. Vsekakor pa vemo, da so v populaciji posledice bolezni covid-19
veliko hujše kot eventualne
posledice cepljenja," poudarjata zdravnici.

V trenutku cepljenja mora
biti posameznik brez znakov
akutne okužbe. Cepijo se lahko tudi oskrbovanci sivih con.
"Do sedaj se je cepivo izkazalo za varno tudi pri kroničnih
boleznih, odsvetuje se pri
osebah z znano anafilaktično
reakcijo v preteklosti. Hkrati

Cepljenje proti
covidu-19 se opravi z
dvema odmerkoma v
razmiku 21 dni.
Cepivo nudi po prvem
odmerku približno
50-odstotno zaščito,
sedem dni po drugem
odmerku pa več kot
95-odstotno zaščito.
se cepljenje odsvetuje ljudem, ki imajo znano alergijo
na sestavine cepiva – v poštev
pride zlasti alergija na polietilen glikol (PEG)." V skladu s
trenutnimi navodili se ne
cepijo otroci, nosečnice in
osebe, ki so v obdobju zadnjih treh mesecev prebolele
okužbo s koronavirusom.
Cepljenje proti covidu-19 se

opravi z dvema odmerkoma
v razmiku 21 dni. Cepivo
nudi po prvem odmerku približno 50-odstotno zaščito,
sedem dni po drugem
odmerku pa več kot 95-odstotno zaščito. Imunski sistem
torej potrebuje čas, pojasnjujeta zdravnici, da zgradi
obrambo, zato bo v vmesnem
času še vedno potrebno dosledno upoštevanje ukrepov
za preprečevanje okužb.
V Zdravstveni dom Radovljica zainteresirani posamezniki lahko svoj namen za cepljenje sporočijo zdravstvenemu osebju na telefonsko
številko 030 702 882 od 4.
januarja dalje vsak delovni
dan od 7. do 12. ure. Na cepljenje se lahko naročite tudi
pri osebnem zdravniku, na
telefonsko številko ali elektronski naslov ambulante.
Podatki so objavljeni na spletni stani ZD Radovljica.
Posamezniki bodo razvrščeni v prioritetne skupine, kot
bosta določila ministrstvo za
zdravje in NIJZ. Ko bo posamezna skupina na vrsti za
cepljenje, bodo prijavljeni o
tem obveščeni, so še sporočili iz zdravstvenega doma.
Cepljenje je prostovoljno.

Deželne novice, torek, 29. decembra 2020

5

Občinske novice

V začetku decembra so v sklopu rekonstrukcije gorenjske železniške proge porušili stari most nad
radovljiško železniško postajo. Novega bodo po načrtih zgradili do sredine prihodnjega leta, ko bodo
za promet odprli tudi obnovljeno železniško progo.
Marjana Ahačič
Stari most nad radovljiško
železniško postajo so že
porušili, na njegovem mestu
pa bodo do sredine prihodnjega leta, ko bo ponovno
vzpostavljen tudi železniški
promet, zgradili novega. Na
območju železniškega posta-

Že v prvi fazi bosta na odseku v občini Radovljica obnovljeni še postajališči v Globokem in Otočah, čeprav pa
se investitor ministrstvo za
infrastrukturo najprej osredotoča na dela na sami progi, ki jih je mogoče izvesti
samo ob njenem popolnem
zaprtju.

dla tudi Občina Radovljica.
Kot je povedal župan Ciril
Globočnik, bo občina za
nadgradnjo projekta obnove
železnice namenila še okoli
šest milijonov evrov, za kar
se bo tudi zadolžila. Tako bo
občina v Podnartu sodelovala pri ukinitvi štirih nivojskih prehodov čez železniš-

Stari most nad železniško postajo v Radovljici so v začetku meseca podrli. Dostop do
pokopališča je urejen čez Linhartov trg, ki je v času do izgradnje novega mostu odprt za
promet.
jališča Radovljica je ob tem v
sklopu obnovitvenih del načrtovana še prestavitev potniškega perona na južno stran
proge, obstoječi stopniščni
objekt pa bodo odstranili. Ob
novem peronu nameravajo
Slovenske železnice zgraditi
tako imenovano parkirišče
P+R (park and ride oz. parkiraj in se odpelji), občina pa bo
sočasno uredila obstoječe
manjše parkirišče na severni
strani železniške proge.
Dela potekajo v sklopu skoraj sto milijonov evrov vredne investicije države v obnovo odseka gorenjske železnice od Kranja do Lesc, načrtovali pa so jo za čas, ko je
proga tudi sicer zaprta zaradi obnove železniškega predora Karavanke. Vse zaključna in sanacijska dela, vezana na nadgradnjo železniške
proge, naj bi potekala do
marca 2022.

Prejeli smo

Gradnikova
cesta
Civilni iniciativi in več kot 350
podpisom prebivalcev Gradnikovega naselja, gasilcem, reševalcem, policiji ... so na oktobrski seji Občinskega sveta
Radovljica prisluhnili župan
in občinski svetniki, ki so z

Na odseku med Kranjem in
Lescami bodo tako dvajset
kilometrov železniške proge
nadgradili v skladu z evropskimi standardi, opravili
celotno sanacijo spodnjega
in zgornjega ustroja proge,
kar pomeni, da bodo uredili
brežine, odvodnjavanje,
nove tampone, v celoti bo
zamenjana tako imenovana
gramozna greda, novi bodo
pragovi in tirnice. Ob progi
bo nameščen nov vod za signalnovarnostne naprave, na
novo bodo postavili tudi
skupaj 4,5 kilometra železniške protihrupne ograje.
Sanirana bosta predora Globoko in Radovljica, v sklopu
projekta pa bodo ukinili dva
nivojska prehoda in uredili
povezovalne ceste v Podnartu in Zalošah, kjer bo zgrajen nov podvoz.
V sklopu projekta, ki ga vodi
država, bo del investicij izve-

ko progo v naseljih Ovsiše,
Podnart in Zaloše, izgradnji
novih podvozov za promet
osebnih in tovornih vozil ter
peš promet v Podnartu in
Zalošah, izgradnji nadomestnega cestnega priključka
do dveh objektov v Podnartu
in nadomestne makadamske javne poti na območju
Zaloš.
V navezavi z obnovo železnice bo stekel tudi projekt
kolesarske povezave med
upravnim središčem Radovljice in železniško postajo v
Lescah, ki zajema ureditev
manjkajočih odsekov, in
sicer najprej izgradnja obojestranske ločene kolesarske
steze in pločnika ob regionalni cesti med krožiščem z
Gorenjsko cesto in krožiščem z Boštjanovo ulico. V
tem okviru bosta izvedena
dva preboja za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev sko-

veliko večino sprejeli sklep, da
se zapora Gradnikove ceste
odstrani. Hvala vsem, ki ste
razumeli stisko nas, ki živimo
v tem naselju – in tu bodo
živeli srečni ljudje!
Po odstranitvi zapore pa berem
v Deželnih novicah 4. decembra prispevek težkih besed g.
Kolarja – gospoda, ki je z odstranitvijo zapore izgubil privilegij slepe ulice – za katere ne
razumem, kaj pomenijo in
komu so namenjene, dobesedno jih citiram: "... so na Grad-

nikovi popadale maske lažnih
nasmehov in hlinjene prijaznosti. Zamenjali so jih obrekovanje, zavist, napuh, privoščljivost in zmerjanje v varnem
objemu spletnih omrežij
nekakšne 'civilne iniciative'."
Ko to berem, se sprašujem, ali
res ne moremo delati v dobro
vseh ljudi, razdvajanje ne služi nikomur. Tudi gospod
Kolar naj o tem razmisli!
Alenka
Mencinger

zi železniški nadvoz, kar
pomeni izvedbo dveh manjših predorov na obeh straneh ceste pod železniško
progo. V drugem delu sledi
ureditev obojestranskega
pomožnega kolesarskega
pasu in pločnika na Železniški ulici.
Nadgradnjo preostalih odsekov gorenjske proge od Ljubljane do Jesenic, vključno z
izgradnjo novih podvozov
ob leški in žirovniški železniški postaji, načrtujejo šele
v drugi fazi.
Zaradi prekinjene prometne
povezave na Cesti svobode
je do pokopališča v Radovljici za vsa vozila, razen za
tovorna, promet urejen skozi staro mestno jedro Radovljice, so pojasnili na radovljiški občinski upravi, kjer
občane prosijo za potrpežljivost v času nadgradnje železniške proge, saj obnova
železnice poteka v zimskem
obdobju, ko vremenski
pogoji niso najprimernejši
za gradnjo. Promet na
občinskih cestah bo v tem
obdobju obremenjen, še
posebno na odsekih cest,
kjer sočasno poteka tudi
gradbiščni tovorni promet
za potrebe nadgradnje železniške proge.
Kot poudarjajo, se izvajalec
del in Komunala kot vzdrževalec občinskih cest trudita
sproti zagotavljati redno
vzdrževanje omenjenih cest,
vendar je popolno čiščenje v
zimskem času nemogoče.«
Zaradi zasneženega in
mokrega zemljišča na gradbiščih so zaradi tovornega
prometa tudi cestišča bolj
obremenjena z nanosom
zemeljskega materiala z gradbišč. Ceste se vsakodnevno
tudi po večkrat na dan čistijo. Popolno čiščenje cest v
zimskem času ni mogoče,
saj je čiščenje omogočeno le
z vodnim pomivanjem cest,
kar pa pri nizkih temperaturah povzroča poledico na
cesti. Posledično bi bile ceste prenevarne za uporabo.

V Kamni Gorici so sredi decembra odstranili
odslužena vozila, nakopičena delno na
zasebnem, v veliki meri pa tudi na občinskem
zemljišču. Na pot so namestili ovire, ki
preprečujejo vnovični dovoz odpadnih vozil.
Marjana Ahačič
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Radovljica
in Naklo je sredi meseca s
prisilno izvršbo vendarle
odstranil odslužena vozila z
občinskega zemljišča v

odpadno olje, druge tekočine, gume in podobno, vse v
neposredni bližini vodotoka.
Na radovljiški občinski
upravi so pojasnili, da je
lastniku odsluženih vozil
medobčinski inšpektor izdal
in letos spomladi tudi vročil

Sredi decembra so z občinskega zemljišča, na katerem je
zasebnik kopičil odpadne avtomobile, odpeljali devet
odsluženih vozil in več avtomobilskih delov.
Kamni Gorici. Na tem mestu je namestil ovire, ki preprečujejo nadaljnji dovoz
odpadnih vozil. Odpeljali so
devet vozil in več avtomobilskih delov.
Krajani Kamne Gorice so že
daljše obdobje opozarjali na
to, da se del naselja, dobro
viden z regionalne ceste,
spreminja v nekakšen obrat
za razgradnjo avtomobilov
in njihov odpad. Opozarjali
so tudi, da niso nevarna in
samo nakopičena odslužena
vozila, temveč predvsem
kopičenje nevarnih odpadkov, kot so akumulatorji,

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB RADOVLJICA, GORENJSKA CESTA 25, RADOVLJICA

Stari most nad
železnico že porušili

Nakopičena vozila
so odstranili

odločbo za odstranitev vseh
odsluženih vozil z zemljišč
v Kamni Gorici; na zasebnem zemljišču je bil namreč
nakopičen le del vozil, večina je bila odložena na zemljišču, ki je v lasti občine.
Po pravnomočnosti izdane
odločbe in poteku roka so ga
še večkrat opozorili na odstranitev vozil. Ker tega ni storil, so v začetku decembra
začeli izvajati prisilno izvršbo, ki pa so jo morali prekiniti, ker je zavezanec izvajalcem onemogočil dostop do
območja. Prejšnji teden jim
je to vendarle uspelo.
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Pogovor

Iz vsake situacije se
lahko veliko naučiš
Z ravnateljico Srednje gostinske in turistične šole Radovljica Marjano Potočnik smo se pogovarjali o
vtisih in izkušnjah, ki so jih v letošnjem letu dobili z izobraževanjem na daljavo, pa tudi o
spremembah, ki jih je šolstvo doživelo v zadnjem desetletju in pol, ter o tem, kako po petnajstletnem
vodenju šole, ki ga s prihodnjim letom predaja v roke novega ravnatelja, vidi prihodnost te institucije.
Marjana Ahačič
Kakšne so izkušnje dijakov in
učiteljev z delom na daljavo?
Zanimivo je, da nekaterim
dijakom način dela na daljavo kar ustreza. To so tisti
dijaki, ki so dovolj samostojni in odgovorni, da se sami
lotijo dela doma. Nekateri
pa imajo velike težave, ker je
to način dela, ko učitelj ne
more nadzorovati dela v
tolikšni meri kot v šoli. Zato
morajo biti učitelji zelo
pozorni, kdo dela in kdo ne,
da hitro sporočijo razrednikom in staršem. Veliko
težav so nekateri učitelji
imeli na začetku dela na
daljavo, ker niso bili usposobljeni za tak način dela.
Zato smo morali organizirati dodatna izobraževanja.
Vaši dijaki imajo v običajnih
razmerah razmeroma veliko
praktičnega pouka. Ga
pogrešajo?
To so najpomembnejši predmeti v vseh poklicnih in strokovnih šolah, tako praktični
pouk v šoli kot pri delodajalcih, pri katerih se dijaki največ naučijo za svoj bodoči
poklic. Zelo težko je dijaka na
daljavo naučiti strežbe pred
gostom, prav tako kuhanja.
Zato si želimo, da bi se situacija toliko popravila, da bi
pred koncem šolskega leta
lahko šli na prakso in bi prišli čim prej v šolo, da bi lahko nadaljevali pouk v živo.

Prejeli smo

Elan ima 75 let
Stališče Elana do objavljenih
prispevkov
V izdaji Deželnih novic z dne
20. 11. 2020 ste objavili zapis
gospoda Andreja Robiča, ki je
bil prvotno naslovljen na Elan
kot vprašanje. Gospodu Robiču smo z veseljem odgovorili,
in glede na to, da je odgovor
dobil, smo se nekoliko začudili, zakaj je identičen zapis
poslal tudi v objavo na Deželne novice. Še posebno ob dejstvu, da je gospod Andrej Robič
osebno trajno naveden v enem
od zapisov posebne razstave
ob 75-letnici Elana glede razvoja smuči, kar je razvidno
tudi iz priložene slike iz
muzeja.
Še bolj pa nas je presenetilo
nadaljevanje, torej prispevek
gospoda Tristana Ažmana,

Epidemija je zlasti prizadela prav gostinstvo in turizem. Kako vaši dijaki in
profesorji doživljajo to težko obdobje?
Trenutna situacija res ni
rožnata. Mislim, da bosta v
prihodnje gostinstvo in turizem ponovno zacvetela.
Tako kot sta letos poleti. Še
vedno bomo imeli počitnice,
bomo potovali, šli na dopust.
Prepričana sem, da bodo
naši dijaki lahko dobili delo.
Res pa je, da že kar veliko let
opažamo manjši vpis na
šole, ki izobražujejo za gostinstvo in turizem.
Kaj se je v 15 letih, kar vodite
šolo, najbolj spremenilo?
Spremenili so se programi,
za katere izobražujemo.
Posodobili smo jih, a je to
nenehen proces in ravno
zdaj se spet pogovarjamo o
novi prenovi. Tudi generacije dijakov so drugačne kot
pred 15 leti. Zato se spreminja tudi delo učiteljev in
vzgojiteljev. Če je razkorak v
letih med učitelje in dijakom
prevelik, učitelji težko razumejo dijake. Zato je dobro
imeti v šoli vedno nekaj
mlajših učiteljev, ki drugače
delajo z mladimi, starejši pa
so tisti, ki lahko pomagajo z
dolgoletnimi izkušnjami.
Kaj si boste iz obdobja, ki
ste ga profesionalno preživeli kot ravnateljica srednje
šole, najbolj zapomnili?

dne 4. 12. 2020, ki brez konkretnih dejstev več kot očitno
poveličuje zgolj določeno
obdobje delovanja družbe.
Za razliko od takšnega stališča v Elanu globoko cenimo
delo vseh generacij, kar ne
nazadnje tudi dokazuje
investicija v muzej Elan,
katerega namen je ravno v
tem, da se ta izjemno bogata
tehnološka dediščina trajno
ohrani.
Zaposleni v Elanu smo izjemno ponosni na pestro zgodovino, tehnološke uspehe in
generacije vseh elanovk in
elanovcev, ki so to zgodbo do
danes ustvarjali. Bilo bi pa
vljudno, primerno in spoštljivo, če bi nekdanji zaposleni
podoben odnos gojili tudi do
današnjega Elana. Vseh
sedemsto zaposlenih, povečini
iz lokalnega okolja, ki vsak
dan hodi v Begunje na delo, si
to nedvomno zasluži.
Uprava družbe

Najbolj si bom zapomnila,
kako smo se z Bleda, kjer
smo imeli zelo majhno šolo,
preselili v Radovljico v nove,
svetle, lepo opremljene prostore. To je bilo leta 1997,
takrat še nisem bila ravnateljica. Moj prvi mandat se je
začel leta 2006. Se pa iz
obdobja ravnateljevanja najbolj spominjam vseh lepih
trenutkov, ki smo jih doživljali vsako leto, ko je od nas
odšla nova generacija maturantov. Zelo sem vesela vsakič, ko nas pridejo nekdanji
dijaki v šolo in v dijaški dom
pozdravit in povedat, da so v
življenju lepo uspeli, tako v
profesionalnem kot tudi v
zasebnem življenju. Vesela
sem, da je veliko nekdanjih
dijakov, ki so uspeli v gostinstvu in turizmu kot tudi na
povsem drugih področjih.
Seveda je bilo tudi nekaj
grenkih trenutkov, ki jih
nikoli ne pozabiš. Eden
izmed njih je, ko smo za
vedno izgubili dijaka in tudi
dva profesorja. Nikoli tudi
ne bom pozabila dni, ko
sem morala kar nekaj profesorjem povedati, da žal zaradi premajhnega števila dijakov na naši šoli ni več zaposlitve zanje.
Bi kaj storili drugače, kot
ste?
Pravzaprav ne. Seveda je v
življenju mnogo stvari, ki
jih že narediš, pa kasneje
razmisliš, da bi jih lahko

Kulturna
dvorana
v Begunjah
Na glasovanju (participativni
proračun, l. 2022: Načrti za
gradb. dovoljenje rekonstrukcije krajevno-gasilskega doma) je
kulturna dvorana prejela 222
glasov. Begunje so tako prvič
lahko javno izrazile potrebo po
dvorani. Hvala predsednici
kulturnega društva. Sopredlagatelji so bili še arhitekt doma,
predsednik gasilcev in nekdanja predsednica sveta, ki je naročila preveritev dvorane v nadstropju doma. Tedanji svet KS
o skici ni glasoval.
Begunje si dvorano želijo, odprto pa je, kje in kakšno. Bi glasovali drugače, če bi bila priložena skica? Se ne bi čudili malo
večji sobi, nizkemu stropu? Bi
opazili manko garderob? Kaj
bo s kulisami, knjižnico?
Razumeti je predsednico, ki

storil drugače in bolje.
Ampak to so izkušnje in
tako se ljudje učimo.
Pri večjih odločitvah pa mislim, da se ne bi drugače
odločala, kot sem se.
Kje vidite šolo čez 15 let?
Prepričana sem, da bo šola
tudi čez 15 let uspešna, da
bodo izobraževali za gostinske in turistične poklice, z
naslednjim šolskim letom
tudi za poklic kozmetični
tehnik. Moj naslednik je
učitelj naše šole, to pomeni,
da šolo dobro pozna, tudi
vse delavce šole. Klima v šoli
bo zato ostala dobra. V naslednjih letih se bo kolektivu
pridružilo kar nekaj novih
delavcev, kar bo šoli prineslo novo energijo, to pa je
tako za kolektiv kot tudi za
dijake pozitivno.
Po osnovni izobrazbi ste
psihologinja. Kako vidite
situacijo, v kateri so se znašli mladi?
Ta trenutek smo obremenjeni vsi, tako dijaki, njihovi
starši kot mi, pedagoški
delavci. Pedagoški delavci
smo profesionalci in bi se
morali tega zavedati. Mi
smo tisti, ki moramo spodbujati dijake in jim pomagati, prav tako njihovim staršem. Za mlade ni lahko.
Zanje je to povsem nova
situacija, nekateri se prilagajajo hitro, drugi počasneje.
Tistim, ki imajo s tem teža-

društvu želi najboljše. A za
pobudo je treba znati brati skico. Po mojem mnenju že zaradi prenizkega stropa (2,75 m)
pričakovana kulturna dvorana
tam nima mesta. Lastnika
doma (47 % KS, 53 % PGD)
čaka menjava strehe. Z energetsko sanacijo doma bo to velik
strošek. Ni ovrednotenja, ni
virov sredstev. Bo samoprispevek kot za gradnjo? Brez
zakonske ocene investicije
(DIIP) je dovoljenje za prenovo
"javnega" objekta vprašljivo.
Dne 17. oktobra 2018 je občini
KS dala razvojne programe,
tudi oceno načrta za dvigalo.
Dileme o "dvorani" v tako nizki etaži bi lahko razblinil že
arhitekt: "nespodobno" naročilo se z obrazložitvijo zavrne.
Tudi niso jasna merila občinske
"PP-komisije", ki je izstopajoči
pobudi prižgala zeleno luč kot
za nekaj klopic ali ograjo.
Treba bo skozi program in lokacije dvorane. Rancingarjevo vilo
(RV) upravljajo upokojenci.

Marjana Potočnik, ravnateljica Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
ve, je treba pomagati. Verjetno pa se še z večjimi težavami srečujejo osnovnošolci.
Dijaki so bolj samostojni,
lažje delajo za šolo sami,
učenci nižjih razredov osnovnih šol pa tega ne zmorejo.
Največji problem za mlade
vidim v tem, da imajo omejeno druženje. Mladi vseh
starosti nujno potrebujejo
druženje z vrstniki.
Kaj bi jim torej svetovali, da
s čim manj negativnimi posledicami pridejo iz teh neprijetnih časov?
Naj sprejmejo situacijo takšno, kot je. Vedno se lahko
iz vsake situacije veliko naučiš. Tudi nadoknaditi se da
veliko. Če sprejmeš situacijo
kot izziv, ne kot veliko težavo, bo vsem veliko lažje.
Kako boste v naslednjih
letih nadaljevali svojo profesionalno pot?
Še dobri dve leti ostajam na
šoli. Učila bom psihologijo,
vodila izobraževanje odraslih, pomagala v dijaškem
domu. Seveda bom pomaga-

Napol je prazna. Občina jo že
30 let "prodaja". Kupca ne bo.
Bivalno ni primerna, spomeniški pogoji za obnovo. Domačini
pa jo imajo za "prvo kulturno"
lokacijo in prodaji nasprotujejo.
Predlani so na njenem vrtu s
parodijo "krpinarja" Boruta
Marterja, še drugič (kar se za
mlin spodobi) "občinskemu
mlinarju" svojo voljo povedali
igralci, gledalci pa z aplavzi
sporočilo podkrepili.
Štirideset let spremljam občinski razvoj in v tem času Begunje iz proračunov dobivajo
bore malo. Sodeč po veliko
industrije, v občini na glavo
plačajo največ nepremičninskega "davka". Samo največja
zaposlovalca plačata dvakrat
toliko kot dobi KS letno. Elan
in PBB v sredini s 1.970 dušami dajeta 900 delovnih mest.
To je več kot enkrat več od povprečja RS. V KS Begunje prebiva več ljudi kot v sedmih v RS,
njeno območje pa je večje od
petih. Čas je, da se civilizacij-

la novemu vodstvu, saj mi
ni vseeno za šolo in si želim,
da bi tudi v prihodnje delali
dobro.
Kaj vam je v zadnjih 15 letih
dajalo energijo za zahtevno
delo?
Zadovoljstvo, ki ga vidiš pri
dijakih, njihovih starših in
sodelavcih. Prepričana sem,
da je za dobro delo v šoli
pomembna klima, ki jo
začutiš, ko prideš v šolo. In
v naši šoli dobro klimo imamo. Ustvarili smo jo v vseh
teh letih vsi skupaj. In zato
še vedno rada prihajam v
šolo, se srečam s sodelavci,
tudi z dijaki.
Si boste morda v prihajajočem obdobju lahko vzeli
kaj več časa za svoje konjičke?
Seveda. Zato sem se odločila, da zahtevno delovno
mesto prepustim drugim,
mlajšim. Še vedno bom z
veseljem prihajala v službo,
ki pa bo manj zahtevna, to
pa pomeni, da bom imela
več časa zase.

ske potrebe krajanov iz razvojnega plana pretopijo v prostorske akte. Po Avsenikih svetovno
znana vas stagnira tudi zaradi
te občinske fige v žepu. Z brisanjem ceste šola–trgovina je
mimo volje sveta KS l. 2017
prostorski red Begunj naredila
neizvedljiv. Od začetka l. 2019
dela prostorsko strategijo in
spremembe prostorskega reda,
katerih izhodišč pa KS Begunje ne pozna.
Begunjam občina še ni pokazala potenciala RV. Pa bi že
enostavna dvorana za njo, v
nadstropju pa knjižnica, lahko bila enostaven odgovor za
krajevne dileme. To bi prišlo
zelo prav sosednjemu vrtcu, ki
poka po šivih. S tako kompletirano vilo sredi negovanega
vrta bi na pravem mestu vzpostavili pogoje za večgeneracijski center. Dvorana v krajevno-gasilskem domu česa podobnega ne obeta.
Janez Urbanc

Nadaljevanje obnove cerkve
svete Lucije v Zadnji vasi

Župnija Begunje nadaljuje obnovo sakralnih objektov, s katero želi na eni strani v kraju zaščititi bogato kulturno dediščino, ki so
jo zgradili naši predniki, na drugi strani pa jo ohraniti za namen, za katerega je bila postavljena.

Peter Kolman

V letošnjem letu se je pod
vodstvom župnika dr. Matjaža Ambrožiča nadaljevala
obnova podružnične cerkve
sv. Lucije v Zadnji vasi.
Baročna cerkev je bila zgrajena v drugi polovici 17. stoletja na mestu predhodnice,
ki je bila posvečena sv. Joštu. Zadnja obnovitvena dela
(cerkvena fasada in drenaža)

so bila izvedena v letih
1980–1983. Leta 2017 je bilo
na novo zgrajeno in sanirano obzidje na južni strani
cerkve v dolžini 17 metrov,
ker se je staro zaradi spodjedanja vode začelo nevarno
nagibati in posredno ogrožati statično stabilnost cerkve. Dve leti kasneje je bilo
obnovljeno cerkveno ostrešje, ki so ga prekrili z novim
opečnatim bobrovcem.

Baročna cerkev svete Lucije je bila zgrajena v drugi polovici
17. stoletja na mestu predhodnice, ki je bila posvečena
svetemu Joštu.

Po besedah župnika Matjaža Ambrožiča je tokratna
obnova drenažnega sistema namenjena omejitvi
kvarnega vpliva podtalnice
in vlaženja severne stene.
Ker cerkev stoji dobesedno
»na vodi«, poleg nje je
močan izvir, jo stalno ogroža vlaga, ki škoduje zidovom, tlaku in cerkveni
opremi. Na predlog konservatorke dr. Nike Leben

so predlani odstranili
sedemdeset kvadratnih
metrov notranjega ometa,
kar je bistveno pripomoglo
k izsuševanju sten, saj je
cerkev na severni strani do
dveh metrov vkopana v
pobočje. Problem je vlaga,
ki jo povzroča podtalnica.
Njene sledi so kot temni
madeži vidne na tlaku iz
peraškega tufa. Od vlage
poškodovane tri oljne slike

Vlaga je poškodovala tudi tri oljne slike iz stranskih
oltarjev, ki so jih pred dvema letoma izročili v
restavriranje Restavratorskemu centru.

iz stranskih oltarjev so
pred dvema letoma izročili
v restavriranje Restavratorskemu centru, mag. Barbki
Gosar Hirci.
To je tudi glavni razlog, da
je bilo treba obstoječo dotrajano drenažo iz leta 1982
nadomestiti z novo. Dela je
izvedlo domače podjetje
Promas iz Srednje vasi pod
nadzorom arhitekta Bogdana Dacarja in s soglasjem

pristojne konservatorke
mag. Maje Avguštin s
kranjske enote Zavoda za
varstvo kulturne dediščine.
Vrednost del presega 25
tisoč evrov. Del sredstev,
deset tisoč evrov, je župnija pridobila na razpisu
občine, ki namenja sredstva za obnovo sakralnih
objektov, preostali del pa z
naslova namenskih darov.
Investicija še ni v celoti
poplačana, zato Župnija
vabi vse posameznike in
tudi podjetja, ki bi bili pripravljeni podpreti vlaganja
v ohranitev kulturne dediščine, da po svojih močeh
pomagajo. Svoj dar lahko
nakažejo na račun župnije
– Župnija Begunje na Gor.,
Begunje 56a, 4275 Begunje; IBAN: SI56 0433 1000
2793 230. »Bog lonaj vsem,
ki ste se v preteklih mesecih že odzvali in darovali
za obnovitvena dela,« še
dodaja domači župnik

Tokratna obnova drenažnega sistema pri cerkvi je
namenjena omejitvi kvarnega vpliva podtalnice in vlaženja
severne stene cerkvene stavbe.

1. člen
(vsebina odloka)

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Radovljica.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim
načrtom.

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

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

2. člen
(sestava proračuna)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leto 2021 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1. SPLOŠNA DOLOČBA

ODLOK
o proračunu Občine Radovljica za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr.,
101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 104.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 15. redni seji dne 16.12.2020 sprejel

1.

1. ODLOK o proračunu Občine Radovljica za leto 2021
2. ODLOK o proračunu Občine Radovljica za leto 2022
3. SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter
koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju
občine Radovljica za leto 2021
4. SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini
Radovljica za leto 2021
5. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
6. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti
Občine Radovljica
7. ODLOČBA o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
v lasti Občine Radovljica

VSEBINA

www.radovljica.si

Proračun 2021
v EUR

II. SKUPA J ODHODKI (40+41+42+43) 24.257.795,01
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.884.273,68
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.335.223,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
215.364,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.090.986,68
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
26.200,00
409 REZERVE
216.500,00
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 9.344.940,82
410 SUBVENCIJE
261.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
4.277.600,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
991.811,94
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.814.528,88
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00

I. SK UPA J P RIHOD K I
(70+71+72+73+74+78)
21.869.219,88
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.137.640,44
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
14.608.474,64
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
11.324.500,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
2.767.929,87
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
516.044,77
706 DRUGI DAVKI
0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
3.529.165,80
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
2.029.395,15
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
24.500,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
110.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
38.470,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.326.600,65
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
855.530,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.000,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
854.530,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
32.926,23
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
32.926,23
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.843.123,21
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.150.499,25
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
1.692.623,96
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
0,00

Skupina/Podskupina/Konto

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 275, 29. decembra 2020

deželne novice

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
št. 275, 29. decembra 2020

ca in Naklo in režijski obrat ALC Lesce. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po zakonu, ki se lahko porabijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanjem in usposabljanje za varstvo pred požarom,
- prihodki proračunske rezerve občine,
- prihodki rezervnega sklada za stanovanjske namene,
- prispevki soinvestitorjev in nepovratna sredstva z javnih razpisov, ki se
porabijo za investicije ali druge določene namene,
- sredstva unovčenih garancij,
- prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo
vzdrževanju gozdnih cest,
koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za
akcijo čiščenja okolja in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.
-

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska
postavka.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
6. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov
krajevnih skupnosti.

Šestindevetdesetletni Karolini Zadravec, ki zadnjega pol leta živi v Domu dr. Janka Benedika
v Radovljici, so domači voščili skozi okno, do katerega so se povzpeli – z dvigalom.

UO, stran 2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.604.480,51
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10.604.480,51
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
424.100,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ. OSEBAM
238.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
186.100,00

Proračun 2021
v EUR

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
-2.388.575,13
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina/Konto

0,00

0,00
0,00

0,00

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
200,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
200,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
200,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
44
440
441

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
200,00
C. RA ČUN FIN A NCIRA NJA
Proračun 2021
v EUR

2.341.659,00
2.341.659,00
2.341.659,00
889.317,90
889.317,90
889.317,90

Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za
sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine
2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 EUR. Za
ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so
v skladu z zakonom nični.
Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu
delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli so dela in naloge, ki
niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so
nastala kot posledica izrednih razmer.

Z lestvijo, ki je dosegla četrto nadstropje, jim je prijazno
priskočil na pomoč Matej Justin, ki se sicer v svojem
podjetju Justi ukvarja z višinskimi deli.

Karolina Zadravec je 17. decembra praznovala 96. rojstni dan. Na fotografiji je s šopkom,
ki so ji ga za praznik skozi okno njene sobe v četrtem nadstropju izročili njeni domači.

Skupina/Podskupina/Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
-936.034,03
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
1.452.341,10
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.388.575,13
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
936.034,03
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA
0,00
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Do četrtega nadstropja k
oknu sobe, ki je zadnjega
pol leta dom Karoline Zadravec, se je najprej povzpel
njen vnuk Primož, ki je tudi
organiziral celotno presenečenje, skupaj s sinom Filipom. Presenečeni slavljenki

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem
načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je
župan, v primeru ožjih delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja
pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere
so bila sredstva zagotovljena. Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z
zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna.

Vnuk Primož, pobudnik neverjetnega podviga, in njegov
sin Filip, ki sta babici oziroma prababici prva voščila.

gospa Karolina med tistimi,
ki so bili okuženi s koronavirusom, tako da je dva tedna
preživela v tako imenovani
rdeči coni. K sreči z boleznijo
ni imela večjih težav.
V dom je sicer prišla šele
letos poleti. Konec lanskega
decembra in začetek letošnjega januarja je doma prebolevala pljučnico in bila
vedno manj pokretna, so
povedali svojci. Na nedeljo,
6. januarja, ni več vstala iz
postelje. Domači so jo pol
leta s pomočjo domske oskrbe na domu negovali sami,
sredi poletja pa se ji je stanje
poslabšalo; za mesec dni je
šla na Golnik, od tam pa v
Dom dr. Janka Benedika.
Voščil svojih najbližjih je
bila zelo vesela, še bolj pa
dejstva, da jih je po tolikem
času spet videla v živo. Ko se
je praznovanje končalo, je
strnila svoje misli in zatrdila: "Takega presenečenja pa
še nisem imela."
V domu starejših je sicer v
teh dneh kljub epidemiji
živahno: na stanovalce so se
z malimi pozornostmi spomnili številni posamezniki
in organizacije.

poleg vnuka Primoža s
sinom Filipom, še vnukova
partnerka Maja, vnukinja
Katarina ter pravnukinja
Nika in pravnuk Jaka.
Hči Jožica jo je ob tej priložnosti smela videti v živo, po
dolgih štirih mesecih, kar
obiski zaradi epidemije niso
bili mogoči. V tem času je bila

je velik šopek rož izročil
prav Filip, ki je zelo navezan
na svojo prababico in je
spraševal, ali jo bo lahko še
kdaj videl. Nato so se v košari dvigala, s katerim je družini pri organizaciji dogodka
na pomoč priskočil podjetnik Matej Justin, do nje pripeljali še drugi sorodniki –

Marjana Ahačič

4. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec
za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščena oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti
in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava,
krajevne skupnosti, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovlji-

Do slavljenke so se
povzpeli z dvigalom
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966/4

967/7
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ZALOŠE
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SREDNJA VAS

SREDNJA VAS

SREDNJA VAS

SREDNJA VAS

955

464

593

2207

1003

1860

238

547

817

882

172

489

115

429

105

97

532

2430

953

917

867

1777

1550

3374

1964

1066

272

273/8

274/3

275/1

278/1

278/39

279/4

279/9

281/1

282

283

284/2

285/2

2162

2648

2648

2648
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2648
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PERAČICA

PERAČICA

PERAČICA

PERAČICA

PERAČICA

PERAČICA

PERAČICA

PERAČICA

DOBRAVA PRI KROPI

Ime K.O.

3575

1900

676

921

4264

2321

119

190

1231

674

288

743

687

1859

Površina (m2)

Parcela

1053/2

661/13

Šifra K.O.

2162

2165

KROPA

DOBRAVA PRI KROPI

Ime K.O.

5) Z zemljišč s sledečega seznama:

135

86

Površina (m2)

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO - POTA in so v
naravi javne površine lokalnega pomena, se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO - POTA ter se na njih vpiše lastninska
pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000
ter se na njih zaznamuje javno dobro – pot.

Parcela

Šifra K.O.

4) Z zemljišč s sledečega seznama:

640/2

1719/2

838/4

1131/2

672/3

662/9

662/20

662/18

662/15

662/14

662/13

662/12

662/10

661/4

SREDNJA VAS

MOŠNJE

LJUBNO

LJUBNO

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

KROPA

109

66

31

336

41

255

207

33

8

266

37

30

82
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Številka: 7113- 2/2020-8
Datum: 17.12.2020

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2
ZUT.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

245. člen ZUreP-2 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko
oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Zemljišča iz zgornjih tabel izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe, kot izhaja iz sklepa Občinskega
sveta Občine Radovljica s 15. redne seje, z dne 16.12.2020.

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih
javnih površin lokalnega pomena. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej, kakor tudi objekti ali deli
objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park,
zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in druga javna prometna
površina lokalnega pomena. Vsa zemljišča, ki so predmet predlaganih
sklepov, so zemljišča javne površine lokalnega pomena. V postopku ugotavljanja upravljavca je bilo preverjeno, ali navedena zemljišča predstavljajo grajene javne površine lokalnega pomena ali državno prometno infrastrukturo ali morebiti naravno javno dobro. Ugotovljeno je bilo, da med
navedenimi zemljišči ni zemljišč, ki bi bili deli državne infrastrukture, niti
vodnih ali drugih zavarovanih zemljišč. Vsa navedena zemljišča so grajeno
javno dobro lokalnega pomena in kot taka v lasti in upravljanju občine, na
ozemlju katere ležijo.

O bra zlož itev :

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO in so v naravi
javne površine lokalnega pomena, se izbriše lastninska pravica na
ime JAVNO DOBRO ter se na njih vpiše lastninska pravica na ime
Občina Radovljica, matična številka: 5883466000 ter se na njih
zaznamuje javno dobro – javna površina.
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ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO in so v naravi
javne površine lokalnega pomena, se izbriše lastninska pravica na
ime JAVNO DOBRO ter se na njih vpiše lastninska pravica na ime
Občina Radovljica, matična številka: 5883466000 ter se na njih
zaznamuje javno dobro – pot.
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v letu 2022 75% navedenih pravic porabe in
v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na
krajevne skupnosti in za sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov
občinskega sveta. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov
do 12% vrednosti.

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Ne glede na določbe tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev
Evropske unije ali sredstev državnega proračuna ter pripadajočih postavk
udeležbe Občine Radovljica.

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

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti na podlagi pogodb o razpolaganju z nepremičnim premoženjem, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide na eno od pogodbenih strank in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

1.
2.

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, če traja upravičeno več let in v proračunu ni
deljen v faze, tudi za obseg programa v naslednjih letih, opredeljenega v
načrtu razvojnih programov, vendar le z dinamiko in višino koriščenja
sredstev, ki so v veljavnem poračunu določena za posamično leto.

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

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

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

Krajevne skupnosti morajo županu poročati o polletni realizaciji finančnih
načrtov v krajevnih skupnostih do 25.7. tekočega leta, do 31.1. vsakega
leta pa morajo sporočiti podatke o zaključnem računu za preteklo leto.

Proračunske postavke, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v
proračun tekočega leta. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih proračunskih postavk brez omejitev. O prerazporeditvi sredstev odloča župan, v primeru ožjih delov občine pa predsednik sveta
krajevne skupnosti.
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O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi 42. člena ZJF odloča na predlog pristojnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan.

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

12. člen
(proračunska rezervacija)

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve, skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in
o tem pisno obvešča občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem
primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča
občinski svet s posebnim odlokom.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče,
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 120.000,00 EUR.

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.

11. člen
(proračunski sklad)

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug
uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračun.

Če proračuna ni možno uravnotežiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo
mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov
proračuna, če se s tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva v okviru dovoljenih prerazporeditev.

10. člen
(prevzemanje novih obveznosti in sprememba pristojnosti uporabnika)

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni posamezni
načrt razvojnih programov ne glede na določila tega člena. Sprememba
po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa
občinskega sveta.

Za znesek neporabljenih sredstev projektov, ki so v veljavnem proračunu,
za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo vrednosti v proračun
tekočega leta in v načrt razvojnih programov kot razporeditev neporabljenih sredstev preteklega leta.

V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne
zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske
klasifikacije.

namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti
odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev.

št. 275, 29. decembra 2020
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19. člen
(smiselna uporaba zakonodaje)

2158

1680/5

1854
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Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v tem
odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
11/11-UPB4 in spremembe), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
123/06 in spremembe), Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega proračuna.

2158

MOŠNJE

Številka: 4101-0112/2020
Datum: 17.12.2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Radovljica.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim
načrtom.

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

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

2. člen
(sestava proračuna)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

S tem odlokom se za Občino Radovljica za leto 2022 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1. člen
(vsebina odloka)

ODLOK
o proračunu Občine Radovljica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr.,
101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 104.
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet
Občine Radovljica na 15. redni seji dne 16.12.2020 sprejel

2.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1.1.2021.

20. člen
(uveljavitev odloka)

2158

1681/2

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

513

1737

2158

vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati sredstev, zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne veljajo omejitve iz 7. in 9.
člena tega odloka.
O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna
poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v
letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ
do skupne višine 30.000,00 EUR.
14. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe
odloča župan, skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2021 lahko zadolži do višine 2.341.659,00 EUR.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov
občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno
odločujoč vpliv na upravljanje)
O zadolžitvi in poroštvu posrednim uporabnikom občinskega proračuna,
javnemu gospodarskemu zavodu, javnemu podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno odločujoč vpliv, odloča občinski svet in se lahko zadolžijo in dobijo poroštvo le pod pogoji in s soglasjem občinskega sveta.
Pravni posel, sklenjen v nasprotju zgornjim odstavkom tega člena, je
ničen.
17. člen
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega
pritekanja prihodkov)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more
uravnotežiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom ustanovitelja predložiti programe dela in finančni načrt za leto 2021, ki je usklajen s proračunom, v 45
dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o
realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto po
predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež v kapitalu, morajo
v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica skupščine, predložiti ustanovitelju gradivo za sejo skupščine in
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun 2022
v EUR

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
-789.237,22

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.929.606,56
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 6.929.606,56
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
417.600,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ. OSEBAM
238.500,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
179.100,00

42
420
43
431

II. S K U PA J O D H O D K I (40+41+42+43) 20.761.847,04
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.996.962,89
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.351.068,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
217.564,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.182.630,89
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
29.200,00
409 REZERVE
216.500,00
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 9.417.677,59
410 SUBVENCIJE
261.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
4.329.630,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
993.561,94
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.833.485,65
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00

I. S K UPA J P RIH O D K I
(70+71+72+73+74+78)
19.972.609,82
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.474.029,48
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
14.707.164,33
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
11.324.500,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
2.808.914,33
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
573.750,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.766.865,15
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
1.905.895,15
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
24.500,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
110.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
38.470,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
687.800,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
504.530,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
504.530,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
7.221,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7.221,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.986.829,34
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.231.156,36
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
755.672,98
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
0,00

Skupina/Podskupina/Konto

942.104,78
942.104,78
942.104,78

1.731.142,00
1.731.142,00
1.731.142,00

Proračun 2022
v EUR

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:

Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina.

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava,
krajevne skupnosti, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo in režijski obrat ALC Lesce. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

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

4. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec
za sredstva proračuna.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
789.037,22
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
789.237,22
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
0,00
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA
0,00
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Skupina/Podskupina/Konto

C. RA ČUN FIN A NCIRA NJA

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
200,00

0,00

0,00
0,00

0,00

200,00
200,00
0,00
0,00

200,00

Proračun 2022
v EUR

UO, stran 5

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

Skupina/Podskupina/Konto

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

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

3. člen
(višina splošnega dela proračuna)
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2648
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2153

42

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, če traja upravičeno več let in v proračunu ni
deljen v faze, tudi za obseg programa v naslednjih letih, opredeljenega v
načrtu razvojnih programov, vendar le z dinamiko in višino koriščenja
sredstev, ki so v veljavnem poračunu določena za posamično leto.

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
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7
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3708
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2153

991

2153

2153

2153

1.
2.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti na podlagi pogodb o razpolaganju z nepremičnim premoženjem, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide na eno od pogodbenih strank in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
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Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem odlokom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča
občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
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3) Z zemljišč s sledečega seznama:

2161

Šifra K.O.

271/4

271/3

Parcela

PERAČICA

PERAČICA

Ime K.O.

42

272

Površina (m2)

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

1694

1692

1691/2

1691/1

1690/2

1690/1

1689

1688

1685/1

1684/6

1684/5

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

1712

281

212

3603

685

1477

1208

259

444

8

20

271/5

PERAČICA

2) Z zemljišč s sledečega seznama:
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ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO in so v naravi
javne površine lokalnega pomena, se izbriše lastninska pravica na
ime JAVNO DOBRO ter se na njih vpiše lastninska pravica na ime
Občina Radovljica, matična številka: 5883466000 ter se na njih
zaznamuje javno dobro – občinska cesta.

2648

2648

705

2161

2166

Površina (m2)

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot JAVNO DOBRO - POTA in so v
naravi javne površine lokalnega pomena, se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO - POTA ter se na njih vpiše lastninska
pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000
ter se na njih zaznamuje javno dobro – občinska cesta.
Ne glede na določbe tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev
Evropske unije ali sredstev državnega proračuna ter pripadajočih postavk
udeležbe Občine Radovljica.

2161

Za znesek neporabljenih sredstev projektov, ki so v veljavnem proračunu,
za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo vrednosti v proračun
tekočega leta in v načrt razvojnih programov kot razporeditev neporabljenih sredstev preteklega leta.

V obseg prerazporeditev tudi ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne
zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ter prerazporeditve potrebne zaradi pravilne uvrstitve odhodka v podprogram programske
klasifikacije.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se nanašajo na
krajevne skupnosti in za sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov
občinskega sveta. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz
namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov
do 12% vrednosti.

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

2161

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

2153

v letu 2023 75% navedenih pravic porabe in
v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

leta pa morajo sporočiti podatke o zaključnem računu za preteklo leto.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom proračuna za preteklo leto poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu ter njegovi realizaciji.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

prihodki požarne takse po zakonu, ki se lahko porabijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanjem in usposabljanje za varstvo pred požarom,
prihodki proračunske rezerve občine,
prihodki rezervnega sklada za stanovanjske namene,
prispevki soinvestitorjev in nepovratna sredstva z javnih razpisov, ki se
porabijo za investicije ali druge določene namene,
sredstva unovčenih garancij,
prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo
vzdrževanju gozdnih cest,
koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za
akcijo čiščenja okolja in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska
postavka.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
6. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov
krajevnih skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za
sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine
2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 EUR. Za
ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so
v skladu z zakonom nični.
Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu
delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli so dela in naloge, ki
niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so
nastala kot posledica izrednih razmer.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem
načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je
župan, v primeru ožjih delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja
pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere
so bila sredstva zagotovljena. Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z
zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti
odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev.
Proračunske postavke, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v
proračun tekočega leta. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih proračunskih postavk brez omejitev. O prerazporeditvi sredstev odloča župan, v primeru ožjih delov občine pa predsednik sveta
krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti morajo županu poročati o polletni realizaciji finančnih
načrtov v krajevnih skupnostih do 25.7. tekočega leta, do 31.1. vsakega
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Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave
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1) Z zemljišč s sledečega seznama:
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ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro v lasti
Občine Radovljica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 15. redne seje, z dne 16.12.2020,
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

Številka: 7113-2/2020-9
Datum: 17.12.2020

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR po tar. št. 2
ZUT.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

245. člen ZUreP-2 določa, da objekt oziroma del objekta, ki je lahko
oziroma mora biti grajeno javno dobro, pridobi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega
občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava.
Zemljišča iz tabele, za katera predlagamo zaznamovanje grajenega javnega dobra, izpolnjujejo vse predpisane kriterije za izdajo takšne ugotovitvene odločbe. Zemljišča javno dobro – občinska cesta iz tega sklepa so
zemljišča obstoječih cest, kot jih določa Zakon o cestah (ZCes-1).

Javno dobro lokalnega pomena je javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njej,
kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina
in druga javna prometna površina lokalnega pomena. Vsa zemljišča, ki so
predmet te odločbe, so v lasti Občine Radovljica in so namenjena javni
rabi kot prometna infrastruktura.

O brazložitev :
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URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ki so v zemljiški knjigi vpisana kot lastnina Občine Radovljica in so
v naravi površine javnih občinskih cest, se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro – občinska cesta.

Predtrg

2157

UO, stran 10

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

MOŠNJE

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

LJUBNO

KROPA

KROPA

KROPA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

DOBRAVA PRI KROPI

DOBRAVA PRI KROPI

DOBRAVA PRI KROPI

DOBRAVA PRI KROPI

DOBRAVA PRI KROPI

DOBRAVA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

ČEŠNJICA PRI KROPI

1

54

216

57

509

67

77

73

184

30

2

854

9

888

349

700

362

2

4

532

244

41

64

209

316

697

125

470

174

900

43

669

50

565

1069

20

10

437

468

120

1

467

53

11

8

309

71

12

791

5

15

23

59

3

15

2947

10

31

št. 275, 29. decembra 2020

O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna
poroča občinskemu svetu.

Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati sredstev, zagotovljenih na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
Za prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije na postavke finančnega načrta neposrednega uporabnika ne veljajo omejitve iz 7. in 9.
člena tega odloka.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na podlagi 42. člena ZJF odloča na predlog pristojnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan.

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

12. člen
(proračunska rezervacija)

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve, skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in
o tem pisno obvešča občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem
primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča
občinski svet s posebnim odlokom.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče,
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 120.000,00 EUR.

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.

11. člen
(proračunski sklad)

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev
za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.
Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug
uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračun.

Če proračuna ni možno uravnotežiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo
mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov
proračuna, če se s tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva v okviru dovoljenih prerazporeditev.

10. člen
(prevzemanje novih obveznosti in sprememba pristojnosti uporabnika)

UO, stran 7

V obdobju začasnega financiranja Občine Radovljica v letu 2023, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.

19. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15% delež v kapitalu, morajo
v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica skupščine, predložiti ustanovitelju gradivo za sejo skupščine in
vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzor.

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom ustanovitelja predložiti programe dela in finančni načrt za leto 2022, ki je usklajen s proračunom, v 45
dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o
realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto po
predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.

18. člen
(poročanje)

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

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

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

O zadolžitvi in poroštvu posrednim uporabnikom občinskega proračuna,
javnemu gospodarskemu zavodu, javnemu podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno odločujoč vpliv, odloča občinski svet in se lahko zadolžijo in dobijo poroštvo le pod pogoji in s soglasjem občinskega sveta.

16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov
občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno odločujoč vpliv na upravljanje)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2022 lahko zadolži do višine 1.731.142,00 EUR.

15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe
odloča župan, skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.

14. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v
letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ
do skupne višine 30.000,00 EUR.

13. člen
(odpis dolgov)

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa
občinskega sveta.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni posamezni
načrt razvojnih programov ne glede na določila tega člena. Sprememba
po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja sredstev Evropske unije ali sredstev državnega proračuna.
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20. člen
(smiselna uporaba zakonodaje)

Številka: 03200-8/2020-6
Datum: 16.12.2020

Parcela

1. Z zemljišč s seznama:
KO

del 1104/5 177
del 149/4 30
1107/12
23

št. 275, 29. decembra 2020

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Lastništvo

Parcela

55

Kvadratura
[m2]

Javno dobro - v lasti
Občine Radovljica
Javno dobro - v lasti
Občine Radovljica

Lastništvo

Občina Radovljica
Občina Radovljica
Občina Radovljica

331/4

10

KO
2160 LJUBNO

331/6

3. Z zemljišč s seznama:
KO
SREDNJA VAS
MOŠNJE
MOŠNJE
ZALOŠE
KAMNA GORICA
ČEŠNJICA PRI KROPI
ČEŠNJICA PRI KROPI
ČEŠNJICA PRI KROPI
ČEŠNJICA PRI KROPI

Parcela

Kvadratura Lastništvo
[m2]
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro
Javno dobro

154
626
94
10
37
101
77
24
98

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO ter se vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.

2152
2158
2158
2161
2163
2166
2166
2166
2166

376/1
1675/5
1676/3
973/4
685/2
1706/3
1706/4
1754/2
1766/1

se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO v lasti Občine Radovljica ter se vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična
številka: 5883466000.

2160 LJUBNO

2. Z zemljišč s seznama:

se izbrišejo zaznambe grajenega javnega dobra.

2155 HRAŠE
2156 RADOVLJICA
2160 LJUBNO

Kvadratura
[m2]

ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09,
51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in
sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 15. redne seje, z dne
16.12.2020, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

5.

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2021. Z dnem začetka veljave tega sklepa
preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto
2020 (DN UO, št. 265/2019).

2. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto
2021 je določena v višini 0,04225328 EUR.

1. člen

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica
za leto 2021

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v
tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 11/11-UPB4 in spremembe), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 123/06 in spremembe), Statut Občine Radovljica (DN UO, št.
188/14) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega proračuna.
21. člen
(uveljavitev odloka)

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, uporabljati pa se začne s 1.1.2022.
Številka: 4101-0112/2020
Datum: 17.12.2020

3.
Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO,
št. 136/2010) je Občinski svet Občine Radovljica na 15. redni seji dne
16.12.2020 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne
stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica
za leto 2021
1. člen
Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša
1.045,86 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju
občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve
tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 76,45 EUR
na kvadratni meter ter za objekte in naprave kolektivne rabe 67,12 EUR
na kvadratni meter koristne stanovanjske površine.
3. člen

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave in začne veljati s 1.1.2021. Z dnem začetka veljave tega sklepa
preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št.
265/2019).
Številka: 03200-8/2020-5
Datum: 16.12.2020

4.
Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica (DN
UO, št. 86/2007) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št.
188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na 15. redni seji dne
16.12.2020 sprejel
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Češnjica pri Kropi

105/5

8

36
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2166

118

105/9

105/6

6

Češnjica pri Kropi

114/11

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

7

6

2166

2166

114/6

24

Češnjica pri Kropi

14

2166

24

114/9

116/11

40

114/7

Češnjica pri Kropi

117/4

219

Češnjica pri Kropi

2166

Češnjica pri Kropi

117/5

Češnjica pri Kropi

2166

Češnjica pri Kropi

100

2166

2166

1185/2

117/7

67

Češnjica pri Kropi

42

Češnjica pri Kropi

147/4

1193/9

2166

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

19

68

2166

203/5

157/4

1

Češnjica pri Kropi

203/9

6

36

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

220/7

220/5

2166

2166

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

22

475

2166

267/3

7

267/2

276/2

14

378

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

277/4

Češnjica pri Kropi

2166

Češnjica pri Kropi

2166

2166

254

426/5

278/2

35

Češnjica pri Kropi

495/5

155

385

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

500/2

497/4

2166

2166

Češnjica pri Kropi

Češnjica pri Kropi

7

22

2166

75/11

551/9

9

Češnjica pri Kropi

22

Češnjica pri Kropi

687/1

635/2

2166

Dobrava pri Kropi

Dobrava pri Kropi

18

34

2162

701/2

687/2

10

Dobrava pri Kropi

750/11

7

38

Dobrava pri Kropi

Dobrava pri Kropi

888/3

754/3

2162

2162

Dobrava pri Kropi

229

229

Dobrava pri Kropi

888/4

888/4

2162

Dobrava pri Kropi

119

Dobrava pri Kropi

157

2162

910/7

895/7

1

14

Dobrava pri Kropi

969/2

968/3

Dobrava pri Kropi

Dobrava pri Kropi

Dobrava pri Kropi

2162

2162

2162

2162

2162

2162

2162

2162

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih
javnih površin lokalnega pomena. Zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno,
da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina lahko v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) proda ali
zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javnega
rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporaba predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih
postopkih, izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu, in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V ugotovitvenih postopkih sodelujejo strokovne službe občinske
uprave in v posameznih primerih tudi Direkcija RS za infrastrukturo in
krajevne skupnosti. O izvzemu iz javne rabe je dne 16.12.2020 Občinski
svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba
županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po
pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I,
Uradni list RS, št. 32/16).
Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec
Številka: 7113-2/2020-7
Datum: 17.12.2020

6.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur.
l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09),
39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Radovljica s 15. redne seje, z dne 16.12.2020,
Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

ODLOČBO
o razglasitvi zemljišč za javno dobro v lasti Občine Radovljica

10

3

2

40

984/5

971/1

Dobrava pri Kropi

984/8

984/6

970/2

2162

Dobrava pri Kropi

Dobrava pri Kropi

Dobrava pri Kropi

površina (m2)

2162

2162

Dobrava pri Kropi

47

2162

parcela

435

2162
katastrska občina

379/2

257/6

1) Na zemljiščih s seznama:
ID KO

Begunje

Begunje

98

2151

41

2151

984/9

2162

Dobrava pri Kropi

59

61

33

115

194/12

755/8

Hraše

264/12

128/2

755/7

Ljubno

Ljubno

Begunje

2160

2160

48

42

Begunje

52

13/7

2151

206/6

30

45

Ljubno

422/2

3/2

2151

Nova vas

206/8

206/7

2160

Mošnje

Ljubno

2155
2154

Nova vas

Nova vas

2158

2160

139
2154

2154

27

25

265

104/5

207/4

33

92

Češnjica pri Kropi

428/5

428/4

Nova vas

Mošnje

Mošnje

2166

2158

2158

2154

148

205

169

112/9

104/9

Predtrg

104/7

2157

Češnjica pri Kropi

7

Češnjica pri Kropi

105/4

2166

Češnjica pri Kropi

2166
2166
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Krajevne novice, šport
Uresničili večino načrtov Drsališče je odprto
Leto, ki se izteka, je leto velikih in težkih preizkušenj tako na osebni ravni
kot v podjetništvu in gospodarstvu. Prav to naj bo razlog, da pozabimo, kar
želimo pozabiti, in v prihodnost zrimo z optimizmom, o letu, ki se izteka,
razmišljajo v svetu krajevne skupnosti Lesce.

Po dveh mesecih, odkar je občina v skladu z ukrepi za omejevanje širjenja
novega koronavirusa za uporabo zaprla zunanje športne površine, so sredi
decembra za individualne športno-rekreativne dejavnosti delno odprli
atletski stadion, športna igrišča in drsališče.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič

»Še vedno velik in pereč problem v Lescah
ostaja cesta za Verigo, ki kljub našim pozivom v
proračun Občine Radovljica za leto 2021 in
2022 ni vključena. Drugi pereči problem pa je
Šuštaršičeva vila v središču Lesc.«

Drugi pereči problem Lesc
pa je Šuštaršičeva vila v
središču Lesc, našlo pa bi
se tudi nekaj manjših še
nerešenih izzivov. Čeprav
pri nekaterih težavah s
strani Občine Radovljica
naletimo na neposluh in
nerazumevanje, pa v prihodnost zremo z optimizmom," zaključujejo v svetu
krajevne skupnosti.
So pa bili v letošnjem letu,
sploh v času epidemije,
toliko bolj hvaležni za
pomoč gasilcem iz Lesc in
Hlebc ter številnim prostovoljcem in aktivnim društvom, ki delujejo v kraju.
Kot poudarjajo v svetu krajevne skupnosti, bodo tudi
v prihodnje veseli vsakega
predloga in pripombe krajanov, ki se jim zahvaljujejo, da se v času epidemije
držijo navodil in priporočil
za preprečevanje širjenja
okužbe ter jim želijo prijaznejše, predvsem pa zdravo
leto, ki prihaja.

Osnovni šoli F. S. Finžgarja
Lesce z nakupom 12 računalnikov in s tem omogočili
našim otrokom pouk na
daljavo. V juliju je zaživela
nova spletna stran, ki je zelo
dobro obiskana. Veliko sejno dvorano Družbenega
centra smo opremili z novimi omarami in konferenčnimi stoli. Prepleskali smo
zunanjo fasado in opaž. Na
otroškem igrišču smo obnovili otroški peskovnik. Večja

zagotovili ogrevanje z IR-paneli in na novo uredili in
opremili eno od kuhinj," je
največje projekte, ki so jih
izpeljali izključno iz sredstev krajevne skupnosti,
navedla predsednica sveta
Tatjana Justin.
"Še vedno pa velik in pereč
problem v Lescah ostaja
cesta za Verigo, ki kljub
našim pozivom v proračun
Občine Radovljica za leto
2021 in 2022 ni vključena.

smučarski skoki
Prevc v Planici
upravičil zaupanje

taekwon-do
Na virtualni tekmi dva evropska prvaka

Po tekmah na Finskem se je
karavana smučarskih skakalcev preselila v Rusijo, v
Nižni Tagil. Uvodna tekma
se ni dobro končala za
Radovljičana Petra Prevca,
saj je s 36. mestom po prvi
seriji ostal brez finala. Drugo tekmo je končal na trinajstem mestu. Nižni Tagil
je bil sicer zadnja preizkušnja pred svetovnim prvenstvom v poletih v domači Planici. Zdaj že nekdanji trener
slovenske reprezentance
Gorazd Bertoncelj Petra
Prevca ni uvrstil na tekmo
posameznikov. Po izključitvi Timija Zajca iz ekipe bi se
lahko celo zgodilo, da bi
Slovenija ostala brez ekipnega nastopa. Na srečo je
bila uslišana prošnja slovenske skakalne zveze, da je
kaznovanega Timija Zajca
vendarle lahko zamenjal
Peter Prevc. Ta je popolnoma upravičil zaupanje in
prispeval velik delež h končnemu četrtemu mestu ekipe. Poleg Petra so bili v ekipi še njegov brat Domen
Prevc ter Bor Pavlovčič in
Anže Lanišek. Pred tradicionalno novoletno turnejo so
se skakalci pomerili v Švici,
v Engelbergu. Na prvi tekmi
je bil Peter Prevc štirinajsti,
na drugi pa je imel veliko
smolo z vetrom in ostal s
33. mestom brez finala. Ko
boste brali zadnjo številko
Deželnih novic, se bo že
začela novoletna turneja.
Več o njej in drugih tekmah
do konca januarja pa v prvi
številki v letu v novem letu.

Glede na epidemiološke razmere in ukrepe sproščanja
so se sredi meseca po vsej
občini odprle zunanje športne površine ob šolah (atletski stadioni, športna igrišča)
in ostale zunanje javne športne površine, in sicer za
izvajanje individualne športno-rekreativne dejavnosti
posameznikov ali oseb iz
skupnega gospodinjstva na
prostem.
Športne površine ostajajo
odprte, dokler bodo to dovoljevali tudi ukrepi vlade, so
sporočili iz radovljiške
občinske uprave. Pri tem
opozarjajo, da je ob uporabi
treba upoštevati priporočila
in navodila NIJZ ter spoštovati vse predpise, ki se nanašajo na omejitve gibanja in
zbiranja ljudi na javnih mestih. Odprti so lahko tudi teniški baloni, medtem ko vse
druge pokrite športne površine (telovadnice, dvorane …)

Za vsako od športnih površin velja omejitev hkratnega
dostopa največ dvajsetim osebam, športne površine je
treba zapustiti takoj po končani vadbi, uporaba garderobe,
izposoja drsalk ter ponujanje prigrizkov in napitkov niso
mogoči. / Foto: Gorazd Kavčič
do preklica ostajajo zaprte;
prav tako otroška igrišča.
Za vsako od športnih površin

velja omejitev hkratnega dostopa največ dvajsetim osebam.

V času koronavirusa, ko ni skupnih treningov, tekmovanj,
člani Taekwon-do klub Radovljica ne počivajo. Treninge
imajo na spletu, udeležili pa so se tudi prvega taekwon-do
virtualnega evropskega prvenstva ITF v formah. Tekmovalci
so vnaprej po predpisanih pravilih v želenem okolju posneli
forme. Te so sodniki ocenili in določili najboljše. Tekma je
bila dobro obiskana, saj je na njej nastopilo 371 tekmovalcev
iz 13 držav (Slovenija, Velika Britanija, Irska, Nemčija, Belgija, Grčija, Španija, Nizozemska, Poljska, Ukrajina, Moldavija, Češka, Romunija). Pobližje si poglejmo, kako se je uvrstilo 12 tekmovalcev iz Taekwon-do kluba Radovljica. Črni
pasovi: Neža Guštin, 1. mesto evropska prvakinja, 1. dan,
12–13 let, Barbara Sitar, 2. mesto, 3. dan, 36–45 let, Robert
Guštin, 2. mesto, 2. dan, nad 45 let, Tibor Oblak, 5. mesto,
1. dan, 12–13 let, Ivana Sitar, 5. mesto, 1. dan, 14–17 let,
Medej Ručigaj, 5. mesto, 1. dan, 14–17 let. Barvni pasovi:
Marko Oblak, 1. mesto Evropski prvak, 3. kup, 10–11 let,
Mitja Jukič Grm, 2. mesto, 6. kup, nad 45 let, Tanja Oblak,
3. mesto, 6. kup, 10–11 let, Jernej Remar, 3. mesto, 5. kup,
12–13 let, Jurij Sitar, 3. mesto, 3. kup, 18–35 let, Simon Bakoš,
5. mesto, 7. kup, 12–13 let.

biatlon
Z ničlo na streljanju Jakov Fak tudi blizu stopničk
Po uvodnih dveh tekmah biatloncev v Kontiolahtiju na Finskem je najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak nadaljeval
dobre nastope v svetovnem pokalu. V "drugem polčasu" v
Kontiolahtiju je bil Fak deseti v sprintu z vsemi desetimi
zadetki. Uvrstitev je ponovil v zasledovanju, kjer je bil od
dvajsetih strelov le enkrat neuspešen. Skupaj z Miho Dovžanom, Klemenom Bauerjem in Rokom Tršanom je Leščan
nastopil v štafeti. Slovenija je na tej tekmi osvojila dvanajsto
mesto. Drugo prizorišče, Hochfilzen v Avstriji, je tekmovanje prav tako kot Finci priredilo v dveh delih. Prvi konec
tedna se je Fak malce slabše odrezal kot na predhodnih tekmah. V sprintu je namreč dvakrat zgrešil stoje, kar ga je
popeljalo na 28. mesto. Na zasledovalni tekmi je kljub trem
zgrešenim strelom napredoval in na koncu zasedel 22. mesto. Uspešnejši je bil na tekmah v drugem koncu tedna, ko je
bil v sprintu enajsti (zabeležil je en zgrešen strel), deseti v
zasledovanju (tudi tokrat z enim zgrešenim strelom) in
šestnajsti na tekmi skupinskega starta (tokrat sta bila dva
zgrešena strela). Ekipa je v štafeti še enkrat osvojila dvanajsto mesto. Jakov Fak je po devetih tekmah skupno na
desetem mestu. Naslednja tekma je na sporedu že v začetku prihodnjega meseca, in sicer 8. januarja v Nemškem
Oberhofu.

Foto Zala Novak, arhiv PGD Radovljica

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADOVLJICA, GORENJSKA CESTA 31, RADOVLJICA

"Kljub situaciji pa nam je v
Krajevni skupnosti Lesce
uspelo izpeljati načrtovane
projekte oziroma investicije.
Tako smo v maju pomagali

investicija v preteklem letu
pa je bila obnova pločnika
na Finžgarjevi ulici, ki smo
ga v celoti financirali izključno iz sredstev krajevne
skupnosti. Na pokopališču
smo v poslovilnih vežicah

Z vašo pomočjo nam je uspelo,
Radol'ca je kupila nov gasilski tovornjak!
Za prejete donacije se iz srca zahvaljujemo vsem krajanom, samostojnim podjetnikom, podjetjem
in drugim organizacijam. Še posebej se zahvaljujemo Občini Radovljica in županu g. Cirilu
Globočniku za posluh in omogočena sredstva ter ge. Tatjani Potokar iz podjetja EMMA, d.o.o.,
ki nam je pomagala pri samem nakupu in je ponosna botra novega gasilskega vozila.
Obenem vam ob novem letu 2021 želimo veliko zdravja, sreče in zadovoljstva.
Hvala še enkrat in z gasilskim pozdravom "NA POMOČ!"

GASILCI RADOVLJICA
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Zanimivosti
Tudi letos so izdelovali
voščilnice

Rokavčki pomagavčki
Peter Kolman

Izdelali so kar osemdeset voščilnic za starejše in donatorje.

Marjana Ahačič
Letos nas je epidemija postavila v položaj, zaradi katerega smo morali zelo prilagoditi način življenja na
vseh področjih. Tudi v šoli,
kjer že kar nekaj časa poteka
delo na daljavo, ugotavljajo
tudi na podružnični šoli v
Ljubnem. "Vsi skupaj, učenci, učiteljice in starši, smo
pogumno zakorakali v to
obdobje in s skupnimi močmi ter dobro voljo vseh
poleg pouka v dogovoru z
območnim odborom RK

Ljubno izdelali osemdeset
voščilnic za starejše in donatorje," je sporočila vodja
podružnične šole Metka
Urh. Območnemu odboru
Rdečega križa so učiteljice
in šolarji še posebno hvaležni za sredstva, ki jim jih
podarijo prav vsako leto.
"Sredstva nam omogočijo,
da učence z darili razveseli
dedek Mraz, otrokom pa
bomo lahko omogočili tudi
izvedbo glasbenih delavnic,"
je še pojasnila. Predajo daril
in delavnice bomo izvedli,
ko se vrnejo v šolske klopi.

V okviru Društva upokojencev Radovljica deluje sekcija
za ročna dela Č'bele, ki
združuje članice, ki z veseljem pletejo, vezejo in kvačkajo. Svojo spretnost pa so
tudi letos uporabile za dober
namen.
"Tatjana Hirci je na Facebooku zasledila dobrodelno
akcijo Rokavčki pomagavčki
za pomoč osebam z demenco. Gre za kvačkane in pletene rokave, ki pomagajo
dementnim osebam, zmanjšujejo stres, stimulirajo,
izboljšajo zaznavanje in jih
sproščajo. Ker imamo precej
ostankov volne, smo se tej
akciji pridružile tudi same,"
je z navdušenjem povedala
Jožica Zadravec, vodja sekcije. Nastalo je več kot šestdeset rokavov. Del so jih predale Domu dr. Janka Benedika, del pa bodo podarile
drugim ustanovam, kjer
skrbijo za osebe z demenco.
Poleg rokavčkov pa so pletle
tudi kape za otroke. "Ko
sem kupovala volno za pletenje copatk, ki jih kot babi-

Rokavčki pomagavčki so kvačkani in pleteni rokavi, ki pomagajo dementnim osebam,
zmanjšujejo stres, stimulirajo, izboljšajo zaznavanje in jih sproščajo.
ce z dežele spletemo in
podarimo porodnišnici na
Jesenicah, mi je prodajalka
omenila, da je neka gospa v
času epidemije spletla kar
tristo parov copatk. Pri tem
je prišlo še meni na misel,
da poleg copatk me spletemo še kape za otroke na
pediatričnem oddelku bolnišnice na Jesenicah. S članicami smo spletle trideset
kapic, ki jih bomo podarile
bolnišnici, otrokom pa jih

bo prinesel Božiček," še
pove Jožica Zadravec.
Po besedah direktorja Doma
dr. Janka Benedika Alena
Grila so še posebno stanovalci veseli vseh, ki se nanje
spomnijo. To jim veliko
pomeni, saj so bili zadnje
tedne brez obiskov in druženja. Direktor Gril je bil
zadovoljen tudi z dobrim
odzivom prostovoljcev, med
njimi je bilo veliko študentov, ki so v času največjega

pomanjkanja zaposlenih
zaradi okužb prišli pomagat
na področju zdravstvene
nege, v pralnici in kuhinji.
Najtežji za stanovalce je bil v
času okužb in zaprtega
doma občutek osamljenosti.
Zato se po njenih besedah
zelo trudijo in skušajo stanovalcem omogočiti čim več
stika s svojci, fizioterapije,
delovne terapije …, kar v
preteklih tednih žal ni bilo
mogoče.

OGLASNO SPOROČILO / GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KIDRIČEVA 65, KRANJ

Gimnazija Franceta Prešerna na daljavo
Časi, ki jih preživljamo zadnji dve šolski leti, so zaradi epidemioloških razmer zahtevni, obenem pa tako dijake kot učitelje
postavljajo pred neprestano nove izzive.

Na izobraževanje na daljavo
smo učitelji in dijaki dobro pripravljeni. V kratkem času smo
usvojili mnoga nova informacijsko-komunikacijska znanja
in nadgradili stara, vendar v
drugem valu moramo poleg
pouka tudi ostale dejavnosti
organizirati na daljavo, saj nas
je epidemija prizadela na začetku šolskega leta.
Na GFP izobražujemo na daljavo že od leta 2005, ker se je na
naši gimnaziji vedno šolalo
veliko dijakov športnikov, ki so
pogosto odsotni od pouka.
Izobraževali so se tudi tako
izvrstni športniki, kot so: Primož Roglič, brata Peter in

Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Grega Žemlja, Peter
John Stevens, Štefan Hadalin, Alex Cisar in mnogi drugi.
Tudi danes se v vseh programih – športnem oddelku ekonomske gimnazije, gimnaziji in
ekonomski gimnaziji – izobražuje veliko dijakov športnikov.
Avtorja eAsistent-a, naša nekdanja dijaka Vladimir Balukčić
in Mihael Mirt, si ob njegovem
snovanju leta 2009 verjetno
nista predstavljala, da bo prišel
čas, ko bo celotno izobraževanje potekalo na daljavo. Ponosni smo, da nam je pri poučevanju na daljavo v pomoč pripo-

moček, ki so ga razvili naši dijaki in ki ga danes uporablja
mnogo slovenskih šol.
V drugem valu epidemije na
GFP veliko pozornosti namenjamo tudi osnovnošolcem.
Devetošolci kot tudi dijaki četrtih letnikov potrebujejo informacije, da se bodo lažje odločili,
na kateri srednji šoli oziroma
fakulteti nadaljevati šolanje.
Nekatere osnovne šole že organizirajo virtualne dogodke karierne orientacije, na katerih
sodelujemo tudi GFP-jevci s
predstavitvijo programov ter
šolskih in obšolskih dejavnosti.
Trudimo se, da bodo osnovnošolci dobili potrebne informaci-

je o naši gimnaziji tudi na daljavo. Letos smo začeli z mesečnimi virtualnimi dnevi odprtih
vrat, na katerih predstavljamo
našo šolo. Posneli smo različne
predstavitvene filme. GFP lahko
spoznajo skozi oči dijakov, profesorjev in izjav nekaterih nekdanjih in sedanjih uspešnih
dijakov: Domna Prevca, smučarskega skakalca, Alexa Cisarja, dvakratnega mladinskega
svetovnega prvaka v biatlonu
in zlatega maturanta, Vladimirja Balukčića, podjetnika in
ustanovitelja eAsistent-a, Vesne Fabjan, dobitnice olimpijske
medalje v teku na smučeh,
Katje Bidovec, fotografinje,
prejemnice mnogih fotografskih nagrad, Tomaža Valjavca,
poslovneža, vodje mednarodne
ekipe strokovnjakov v Microsoftu, Neže Colje, odlične plesalke,
ki je razpeta med treningi v Sloveniji in Italiji, od koder je njen
soplesalec, Jerneja Mišiča, harfista, ki v italijanskem Vidmu
obiskuje akademski študij in v
Sloveniji GFP, in Jorga Zupana,
kulinaričnega mojstra, dobitnika Michelinove zvezdice.
Nasičenost z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo od
nas še bolj zahteva, da pri dijakih razvijamo tudi njihova druga močna področja in mehke
veščine. Mladostnike življenje z
osiromašenimi socialnimi stiki
bolj prizadene kot odrasle, zato

je pomembno, da jim učitelji
pomagamo in jih motiviramo.
Tudi na daljavo razvijamo kompetence prihodnosti in veščine,
kot so: timsko delo, reševanje
konfliktov, prilagodljivost,
ustvarjalno in kritično razmišljanje, etična presoja, pogajalske spretnosti, komunikacija,
delo z ljudmi, čustvena inteligenca …, ki so nepogrešljive v
današnjem svetu. Trudimo se

čim kakovostneje in na različne
načine posredovati informacije
tistim, ki jih nujno potrebujejo.
Učenci devetih razredov in dijaki četrtih letnikov se bodo
morali, ne glede na epidemiološke razmere, čez nekaj mesecev odločiti, kje nadaljevati svojo izobraževalno pot, in kdor
ima različne primerljive informacije, ima možnost kakovostne odločitve.
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Jubilej

Motorno žago v rokah še vedno
drži tako kot v mladih letih
Albin Kordež, devetdesetletnik iz Krope, se še vedno rad udeleži tekmovanja v sankanju, si pripravi drva za zimo ali se odpravi do svojega čebelnjaka
na Jamnik, kjer je preživel otroštvo.
Marjana Ahačič
Albin Kordež iz Krope je 4.
decembra praznoval devetdeset let. Rodil se je na Jamniku nad Kropo, kjer je z
mamo, strici in tetama preživel mladost na domačiji. V
dolgih in hudih zimah so
bile edino prevozno sredstvo sani in smuči. Tako je že
v mladih letih dobil veselje
za sankanje in tek na smučeh. Takole je njegovo življenje popisala snaha Julija:
Ko je bil star devet let, se je
mama poročila z vdovcem iz
Krope, kamor sta se tudi
preselila. Kmalu je postal
varuh svojih polbratov in
sestre. Preživljali so se s
kmetovanjem. Imeli so tudi
konja in Albin je med drugo
svetovno vojno kot mlad
fant večkrat opravljal tudi
prevoze za partizane.
Leta 1946 je pričel obiskovati
kovinarsko šolo v tovarni Plamen in se tam tudi zaposlil.
Po odsluženi vojaščini l.
1952 je bil v Plamenu premeščen na delovno mesto vodje
oddelka za izdelavo vijakov
in matic. Tam je spoznal tudi
svojo bodočo ženo Amalijo
Gašperin. Malči, simpatično
mlado dekle, ki bi v mladosti
tako rada študirala solo petje,
pa ji to zaradi revščine v družini ni bilo dano. Prevzeti je
morala težko delo v tovarni
Plamen, ko je vsak dan v olju
in hrupu vstavljala vijake v
stroj za valjanje navojev. Njena strast je bilo igranje na
domačem odru. Vedno je
poleg svojega besedila znala
na pamet vse besedilo soigralca. Šele čez leta je dobila
novo službo kot knjigovodja
v skladišču orodja.

Hiša na Stočju

Foto: arhiv družine Kordež

Leta 1953 sta se poročila in
si v hiši Albinove mame
ustvarila svoj dom. Rodili so
se trije otroci: sinova, od
katerih je eden že pokojen,
in hči. Albin je ob delu končal tudi šolo za delovodje. Po

Tek na smučeh in sankanje
sta mu tudi v pozni starosti
v veliko veselje.

pokalov, priznanj, pohval in
plaket. Za svoj hobi je pred
leti izdeloval s pomočjo dlet
in nožičkov miniaturne kmečke vozove, kozolce, sani ...

Kljub letom v odlični
kondiciji

Albin Kordež, devetdesetletnik / Foto: arhiv družine Kordež
nekaj letih skupnega življenja sta z ženo pričela graditi
svojo hišo. Tovarna Plamen
je ustanovila zadrugo in
vsem zaposlenim nudila
pogoje za izgradnjo hiše v
novem naselju na Stočju.
Gradnja je takrat potekala
popolnoma drugače kot
danes. Vsa hiša je bila zgrajena dobesedno na roke, saj
do vselitve leta 1963 elektrika sploh ni bila priključena.
Tudi izkop za klet je Albin
opravil sam, s krampom,
lopato in samokolnico.
Dolga leta sta z ženo delala v
izmenah in se videvala šele
ob večerih in v nedeljo.
Albin je iskal dodatne vire
zaslužka in začel opravljati
tesarska dela pri gradnji ali
"šólanje" po domače. Veliko
prizidkov, betonskih plošč
ali stopnic po Kropi in okolici je zraslo z njegovo pomočjo. Tako sta z ženo vsem
otrokom omogočila nadaljevanje šolanja.

Tek na smučeh in
sankanje
Njegova največja strast že od
mladih let pa je bil tek na
smučeh in sankanje. Leta
1953 se je kot rezervni starešina udeležil prvega patrolnega teka na Jelovici v spomin dražgoške bitke. Pozneje se je aktivno ukvarjal s
sankanjem in leta 1957 zasedel prvo mesto na republiškem prvenstvu v sankanju z
navadnimi sanmi. Sodeloval
je pri organizaciji raznih
zimskih športnih tekmovanj
v vlogi merilca, sodnika, pri
pripravi prog. Napravil je
izpit za sodnika alpskega
smučanja in tekov in mednarodnega sodnika za sankanje. Na njegovo pobudo so
konec sedemdesetih let začeli urejati sankaško progo po
stari cesti z Jamnika v Kropo.

Kroparji so že pred leti ustanovili smučarski kljub starodobnih smučarjev Ta leseni,
katerih član je tudi Albin.
Tekmovali so tudi preko
naših meja. Pogoj članstva
je, da vsak član tekmuje na
starih smučeh, s staro opremo in oblečen v stara oblačila ter da pride na cilj.
Albin je v domači hiši uredil
tudi zbirko starih smuči in
opreme. Zbirka ne bi bila
popolna brez spominskih
značk, več kot 30 osvojenih

Danes pri devetdesetih letih
živi sam v svoji hiši. Že 15
let je vdovec in ženo Malči
močno pogreša. Še vedno pa
je v dobri kondiciji. Sam si
gospodinji, ureja svoj zelenjavni vrt, si vsako leto sam
pripravi drva za zimo.
Motorno žago drži v rokah
kot v mladih letih. Pohod na
Vodiško planino in premagovanje petsto metrov višinske razlike mu pred mesecem nista delala težav. Tudi
zasnežene poti z Ljubelja,
Tromeje, Tamarja in še kje
ga zvabijo na sani. Še vedno
se rad udeleži tudi tekmovanj v sankanju in vedno
dobi najmanj plaketo za
najstarejšega udeleženca.
Za dobro kondicijo je vsekakor zaslužna dolgoletna fizična aktivnost, skromen
jedilnik, s katerim je vedno
jezil ženo, ter na tone jabolk,
ki jih je pojedel. Sedaj, ko je
vdovec, pa seveda je vse od
kraja, najraje pa kakšen
masten svinjski vratnik.

Kordeževa izjemna zbirka starih smuči / Foto: arhiv družine Kordež

Vleče ga na Jamnik
Na stara leta ga vedno bolj
vleče nazaj v rojstno vas, na
Jamnik. Tam mu je nečak
pred leti odstopil del zemlje. Postavil si je čebelnjak
in manjši prostor za druženje. Poleti ni dneva, da se
ne bi zapeljal na Jamnik in
rad pogosti vsakogar, ki pride mimo. Nadvse je vesel,
ko se skupaj zbere vsa dru-

žina. Ima sedem vnukov in
tri pravnuke. Na starost gleda optimistično in upa, da
bo čim dlje lahko skrbel
sam zase, potem pa se bo
preselil v dom upokojencev,
kjer ga ne skrbi, da ne bi
našel prijetnega okolja. Za
zdaj pa je še zdrav in pri
močeh. Edino težavo mu
dela sluh – pa še to bolj drugim, sam se je na svojo
tihoto kar navadil.
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Kultura
Prepletena srca iz papirja
skov, izdelanih s prepletanjem trakov iz papirja, je
povezana s pravljičarjem
Andersenom v letu 1860.
Tradicionalni okras božičnega drevesa na Danskem so
od konca 19. stoletja, množično pa jih izdelujejo še
danes," navajata avtorici
delavnice. "Tehnika, ki izvi-

ra iz danskih božičnih src,
danes predstavlja izziv
ustvarjalcem po vsem svetu:
izdelujejo jih v mnogih barvnih in oblikovnih kombinacijah, od preprostih mrež do
bolj zahtevnih vzorcev," še
pojasnjujeta. Navodila za
izdelavo so na spletni strani
Muzejev radovljiške občine.

V knjižnici se na slikoviti razstavi lutk, scenskih
rekvizitov in dekorativnih del večjih dimenzij
predstavljajo učenci Osnovne šole Antona Janše,
knjižničarji pa so v adventnem času svoja
prizadevanja za spodbujanje branja, zlasti med
mladimi, preselili tudi na splet, kjer je ves
december nastajal Knjižkov adventni koledar.
Peter Kolman,
Marjana Ahačič

Stiskanje
Pijmo
vodoje
iz zabavno
pipe
in otročje lahko

Komunala Radovljica je pripravila priročnik o oskrbi s pitno vodo, ki ga bodo gospodinjstva
v radovljiški
občini prejela
v začetku januarja.
Nastanek
priročnikain
je pločevink
spodbudila želja
Zmanjšajmo
prostornino
zbranih
plastenk
po ohranjanju naše najdragocenejše dobrine in spodbujanju pitja vode iz pipe. Priložili mu bomo
S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80
tudi koledar
odvoza
odpadkov
in kupone
za odvoz
kosovnih
odpadkov.
odstotkov
prostora
v naših
posodah
za ločeno
zbrane
odpadke. Hkrati
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki.

Kakovost naše pitne vode je odlična in kadar koli odpremo
Tudi odgovor, zakaj je potrebna dezinfekcija pitne vode,
Za otroke je stiskanje embalaže zanimiva igra, ki spontano postane navada, odrasli pa z uporapipo, se
lahko
v
trenutku
odžejamo.
S
spodbujanjem
pitja
našli v priročniku.
Zakonodaja natančno določa, katere
bo vsakodnevno potrjujemo odgovornost do narave in skrbboste
za prihodnost
naših otrok.
pitne vode iz pipe bomo naredili pomemben korak k zmanjsnovi ali mikroorganizmi v nobenem primeru ne smejo biti
Ročne stiskalnice za embalažo in izbor drugih izdelkov za uspešnejše
ločevanje embalaže in bioševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa, ohranjanju
prisotni v pitni vodi. Ustreznost pitne vode zagotavljamo z
loških odpadkov lahko po ugodnih cenah odslej kupite na blagajni Komunale Radovljica.
naravnih virov in zdravja vseh nas.
uporabo različnih načinov priprave pitne vode. Ohranjajmo
naravo in naravne habitate čim bolj neokrnjene. Čim bolj
Dober nasvet odtehta veliko in nam lahko prihrani marsiFiksna
ročna
stiskalnica
Biološko
razgradljive
»čista«
je podzemna
voda, ki napaja vodne vire, manjša je
katero zadrego ter stroške. Zadovoljstvo uporabnikov je cilj
za
plastenke
in
pločevinke
in
kompostirne
vrečke
lahko
intenzivnost
priprave
pitne vode.
Komunale Radovljica, zato želimo svoje znanje in izkušnje
je lepo oblikovana
deliti zStiskalnica
vami.

in močne konstrukcije.
Barve: oranžna,
rumena, modra
Zanesljivost
in kakovost
nista naključni

Neonesnaženi vodni viri so pogoj za zagotavljanje zdravstvenoZložljiva
ustrezne pitne
vode vsem
uporabnikom. Da lahko ljuročna
stiskalnica
dje pijemo
neoporečno
pitno
vodo,
je treba zaščititi vodne
za plastenke in pločevinke
površine, od koder črpamo vodo.
Po uporabi stiskalnico zložimo in jo zlahka

Vodovodno
omrežje
v občini Radovljica je zaradi geografshranimo
v predal.
skih in Barva:
poselitvenih
rumenaznačilnosti precej razvejano. Voda namreč pomembno vpliva na naše zdravje, seveda ob predpogoju, da je zdravstveno ustrezna. Skrbimo, da uporabnikom
Posoda
za odlaganje
zagotovimo
kakovostno
pitno vodo, ki je zdravstveno ustrezodpadkov
na in v organskih
skladu z zakonskimi
določili.
• posoda s prostornino
7 litrov
barve, za določiPoleg parametrov,
ki jih v pitni
vodirjave
preiskujemo
• iz 100 %ustreznosti
recikliranega
materiala,
tev zdravstvene
vode,
ima vsaka voda tudi svoje
ki je odporen proti UV-žarkom,
fizikalno-kemijske lastnosti. Te dajo vodi specifične lastnosti,
• zaobljeni robovi ter gladka
predvsemzunanja
okus. Preverite,
vodo pijete.
in notranjakakšno
površina,
• pokrov
neločljivo
pritrjeninfrastrukturo so izrednega
Naložbe
v javno
vodovodno
na telo posode,
pomena, saj z njimi ohranjamo vrednost premoženja lokal• povsem gladek ročaj
ne skupnosti
in skrbimo
za lažje
čiščenje, za trajnostni razvoj oskrbe s pitno
vodo. •
Sledimo
strategiji
s sistemom
proti razvoja vodovodnega omrežja v
nezaželenemu
razsutju, povezovanje manjših lokalobčini Radovljica,
ki predvideva
•
priložene
bio-vrečke,
nih vodovodnih sistemov v večje.
ki se idealno prilegajo posodi.

Vsak otrok je umetnik in v
vsakem učitelju je še nekaj
otroka ... To dobro vedo na
Osnovni šoli Antona Janše
Radovljica, kjer so pripravili
razstavo lutk, scenskih rekvizitov in dekorativnih del
večjih dimenzij, ki bo v
radovljiški knjižnici na
ogled vse do konca januarja.
Po besedah mentorice Tadeje Rozman Peternel je poudarek pri šolskem delu na
ustvarjalnem procesu, ki se
le skupaj lahko sestavi v
celoto. Ena izmed značilnosti dela v šoli je prav povezovanje med oddelki in različnimi starostnimi skupinami
učencev.

ger in Klemen Humerca, si
je mogoče ogledati tudi po
koncu adventnega obdobja.
Sicer pa se bo v knjižnici
razmeram navkljub veliko
dogajalo tudi v januarju. Ob
ponedeljkih ob petih popoldan bodo ob 17. uri v FB-skupini English Storytime na
sporedu Angleške pravljice
z Rebecco Svetina. Na pravljičnih urah se bodo otroci
naučili novih besed, pesmic
in se predvsem dobro zabavali.
V sredo, 6. januarja, ob 10.
uri je na sporedu predavanje
z naslovom Materinstvo in
partnerstvo, 20. januarja pa
Prehrana in skrb zase v času
dojenja. Srečanja v okviru
projekta Mama – mami
bodo potekala na Zoomu,

• 15 vrečk za 7-litrsko posodo,

• biološko
razgradljive,
iz koruze in krompirja,
Dobro
je vedeti
in upoštevati
• zbiranje odpadkov postane

V priročniku
odgovarjamo na vrsto pogostih vprašanj,
bolj higienično,
med• njimi
tudi opranja
obračunavanju
storitve oskrbe s pitno vodo
pogostost
posode
zmanjša,
in kakoseravnati
z vodo v času izrednih razmer.
• rešujejo problem

Priročnik
ponuja koristne
neprijetnih
vonjav, napotke za vse, ki načrtujete izvedbo
vodovodnega
Nemalokrat so nepravilna izvedba,
• vrečke ne priključka.
vplivajo
na kvaliteto
komposta,
vzdrževanje
in uporaba
hišne vodovodne napeljave razlog za
• najcenejše
v mestu.
poslabšanje
sicerbio-vrečke
kakovostne
pitne vode iz javnega omrežja.
To lahko vpliva tudi na naše zdravje. Ne spreglejte, kaj lahko
sami storite za boljšo kakovost pitne vode v hišnem omrežju?

Biološko razgradljive

Spoštujemo
vodo in jo ohranjamo
kot poseben zaklad Slovein kompostirne
podloge
nije. Svojim otrokom, obiskovalcem in gostom kot prvo
• po 10 podlog za 120izbiroali
predstavimo
našo čisto pitno vodo. S pitjem vode iz
240-litrske zabojnike
pipe zmanjšujemo
tudi nastanek odpadne embalaže. Pitniki,
za biološke odpadke,
• imamo
biološkovrazgradljive,
ki jih
radovljiški občini kar 19, pripomorejo, da imaiz koruze
krompirja,
mo pitno
vodoinna
dosegu tudi med sprehodi ali športnimi
• zaščitijo posodo
dejavnostmi.
in rešujejo problem higiene

(tudiravnanjem
na robu posode),
S svojim
bodimo zgled najmlajšim. Ozaveščeni
• vzajemno
zmanjšujejozavarujemo
pogostost zaklad, ki nam ga je dala narava –
lahko
pranja zbiralnikov,
čisto vodo.
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.

Skupaj »mislimo zeleno« tudi v letu 2021.

Priročnik za oskrbo
s pitno vodo
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
priinfo@komunala-radovljica.si
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/Vaš
537pomočnik
01 12, e-naslov:

ohranjanju
www.komunala-radovljica.si
zdravega okolja
in čiste vode.

Mislimo zeleno!

Razstava umetnin, ki so jih skupaj izdelali učenci in učitelji
OŠ Antona Janše. / Foto: arhiv OŠ Antona Janše
V radovljiški knjižnici so
sicer v decembru pripravili
tudi tako imenovani Knjižkov adventni koledar, v okviru katerega so svojim bralcem vsak dan ponudili kakšen "bombonček": pesmico,
pravljico, uganko, delavnico,
božični recept, utrinek iz
Zimske pravljične dežele,
ko so jo letos uredili v pravljični sobi ... Ta posebni
adventni koledar, ki so ga ob
sodelovanju z drugimi na
knjižničnem profilu na
Instagramu, Facebooku in
Youtubu objavljali knjižničarji Silva Kos, Katarina Per-

število mest je omejeno (po
načelu kdor prej pride ...).
Več informacij v skupini
Spletna srečanja za mamice
z dojenčki na Facebooku.
Ob torkih bo knjižnica organiziral Literarne utrinke: na
družbenih omrežjih boste
lahko prisluhnili domačim
literarnim ustvarjalcem, ki
vas bodo popeljali med vrstice svojih del, ob četrtkih pa
Pravljične minutke, ko bodo
domači ustvarjalci svoja dela
prebirali otrokom. Sicer pa
tudi v tem času lahko sodelujete v tradicionalnih bralnih akcijah knjižnice.

Foto: Gorazd Kavčič

Tudi tradicionalno decembrsko ustvarjalno delavnico
Kovaškega muzeja je epidemija letos potisnila na splet.
Saša Florjančič in Jerneja
Jelovčan Koselj sta predstavili izdelovanje src iz papirja, ki so del danske tradicije
praznovanja božiča. "Prva
omemba teh božičnih okra-

Povezovanje
ustvari celoto
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Zanimivosti

Vozijo na dom in
kuhajo po spletu
V času, ko ostaja Vila Podvin zaprta, vam lahko ob določenih dneh kosilo dostavijo na dom.
Omogočajo osebni prevzem, poskrbeli so za praznične okuse. Obdržali so tudi kuharsko šolo
njihovega Uroša Štefelina, le prilagodili so jo razmeram, jo prenesli na splet.
Alenka Brun
Mošnje – Za božič so v Vili
Podvin poskrbeli za božični
meni in njegovo dostavo na
dom, tradicionalno silvestrovanje z družinami pa so
morali odpovedati. Podvinsko tržnico na vrtu Vile Podvin prvo soboto v mesecu so
obdržali, saj lahko zagotavljajo pogoje za izvedbo. Ljudje se na njej ne zadržujejo,
le nakupijo, kar so se namenili, in odidejo. Na tržnici
prodajajo tudi svoje proizvode in vina po znižani ceni,
še izvemo.
"Ob torkih in četrtkih lahko
namesto vas skuhamo kosilo in vam ga dostavimo. Ob

četrtkih vozimo tudi do Ljubljane. Poleg kosila lahko
ljudje izbirajo še med kakšno enolončnico, kruhom z
drožmi, naročijo posebno
sladico," našteva Marcela
Klofutar in omeni še košarico dobrot z njihovimi proizvodi, ki pa tudi kar najde pot
do strank, pove.
V primerjavi s pomladjo je
sedaj več gostincev, ki razvažajo, nadaljuje Klofutarjeva in nezadovoljna pokomentira še vladne ukrepe.
Boji se, da se lahko zgodi
črni scenarij in bo panoga
doživela pogrom. "Ogromno kolegov je že odpustilo
osebje, ker se ne zanašajo
več na državo." Nadaljuje,

da se država do njih obnaša
zelo mačehovsko in da ko
že misliš, da naj bi zadostil
nekim pogojem, da bi si
pridobil državno pomoč,
ugotoviš, da je še ogromno
drobnega tiska. "Lastne
finance, ki so namenjene
razvoju, dajemo za golo preživetje, ker nam je država
prepovedala opravljati dejavnost oziroma delo," žalostno doda. Ta trenutek si tudi
težko predstavlja, kako naj
bi bila turizem in gostinstvo
v prihodnje paradni konj
Slovenije. Ljudje se namreč
že prestrukturirajo v druge
poklice, marsikdo pa enostavno ne bo preživel in bo
propadel, zavzdihne.

Marcela s košaricama domačih dobrot

Tako Klofutarjevi kot Štefelinu je pomembno, da ohranjata stik z gosti in da obenem tudi v ekipi ne izgubijo
motivacije.
Kuharsko šolo so v Vili
Podvin prilagodili razmeram in jo prenesli na splet.
"Število prijav je sicer omejeno; prijavljenim pa najprej pošljemo sestavine in
navodila, kaj morajo do
začetka delavnice pripraviti. S pomočjo Zooma potem
''prenesemo'' jedi, postopke v domove udeležencev.
Zanimanje kar je," pojasni
Klofutarjeva. "Tehnologija
sicer zahteva drugačno
pozornost, drugačen način
dela, a smo se spet naučili

Sveže pečeni hlebci kruha z drožmi izpod rok Uroša
Štefelina

Tudi cimetove rolice so na meniju sladic Vile Podvin.
nekaj novega," opiše Marcela izkušnjo, zraven pa že
glasno razmišlja o tovrstni

spletni kuharski šoli oziroma delavnicah na mednarodnem nivoju.

Uroš Štefelin in Marcela Klofutar

Zadišalo po praznikih
Iz lectarske delavnice muzeja, ki se nahaja v prostorih pod
gostilno in penzionom Lectar, diši tudi v decembrskem
času. Kljub temu da so razmere drugačne kot pretekla leta,
nekaj naročil vseeno imajo, tako da domača hči Mojca pridno izpolnjuje želje: lectovi jelenčki, okrašena srca, angelčki, škornji škratov, božične rokavičke in še kaj si ljudje zaželijo ob zaključku leta. Ustvarjajo in pečejo sicer tudi druge
izdelke iz lectovega testa že za prihodnje leto in si želijo, da
bi se razmere čim prej umirile, da bi lahko ponovno na široko odprli vrata muzeja in delavnice za vse, ki jih tovrstno
ohranjanje sladke in dekorativne tradicije zanima.

Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.
Že za

99 € /mesec
z

kreditom

*

10.000 kilometri
na kartici
+

Paket zimskih pnevmatik

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni
izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault TWINGO ELECTRIC LIFE R80 v skupni vrednosti 13.990 € z DDV, s pologom v višini 2.900 € in
financirano vrednostjo 11.090 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 98,60 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.597,87 € od tega znašata zavarovalna premija 210,61 € in strošek odobritve kredita 155,26 €. Kreditojemalec
mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več
o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 13.990 € je že vključen redni popust v višini 1.200 €
in dodatni popust v višini 1.300 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 3.500 €. Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €, kar na podlagi izračuna za model
Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na
https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330

Mojca zbrano krasi decembrske izdelke iz lecta.

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

z vključenimi
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Glasbeni adventni koledar Lize Šparovec
Liza Šparovec, klasično izobražena sopranistka iz Kamne
Gorice, letos ustvarja prav poseben adventni koledar. Vse
od prvega decembra naprej poslušalce vsak večer ob šesti
uri razveseli z novo objavo božične pesmi na svojih profilih
na Facebooku in Instagramu. »Običajno si že v novembru
vrtim in si prepevam božične pesmi in komaj čakam praznični december. Zame je to res čaroben čas. Letos ne
morem nastopiti nikjer in po tem napornem letu sem potrebovala nekaj, kar bi mi dalo motivacijo in s čimer bi se zaposlila, hkrati pa sem želela še komu polepšati vsaj kakšno
minuto v decembru. In tako sem začela nabirati na kup klavirske spremljave znanih in manj znanih božičnih (pretežno
ameriških) pesmi z interneta, si kupila program za urejanje
videov in se lotila adventnega koledarja," je povedala. Ta je
še vedno na voljo vsem ljubiteljem dobre glasbe, saj posnetkov ne briše, zato jih je mogoče poslušati tudi za nazaj.

Liza Šparovec je za vsak dan v adventnem obdobju
pripravila novo božično pesem. / Foto: Gorazd Kavčič

Božiček obiskal otroke
Letošnji posebni december je spremenil pot tudi tradicionalnemu obisku Božička v krajevni skupnosti Begunje. Ker se
otroci letos niso mogli družiti na skupni prireditvi in ob otroški predstavi, se je Božiček pripeljal kar k njim domov. Z darili je razveselil več kot 120 otrok z željo, da se prihodnje leto
spet srečajo ob skupnem druženju. Obdarovanje otrok v
Begunjah vsako leto pripravijo domače organizacije in društva, akcijo pa podprejo tudi lokalni podjetniki in posamezniki.

Ker se otroci letos niso mogli družiti na prireditvi in ob
predstavi, se je Božiček pripeljal kar k njim domov.

Tudi letos so okrasili blok
V dveh blokih na Cankarjevi ulici, kjer so vsako leto med
prazniki pripravili druženje stanovalcev, se letos niso mogli
srečati ob kuhanem vinu, čaju in sladkem prigrizku. "Kljub
vsemu je cipresa pred blokom okrašena z drobnimi lučkami. Vhod enega od blokov prijazno pozdravi z okrasitvijo, za
katero je tudi tokrat poskrbela gospa Nataša, zvečer pa stopnišče razsvetlijo lučke z domiselnimi okraski," je sporočila
Slavica Soršak, ki verjame, da se bodo dobre želje za prihajajoče leto vendarle uresničile.

Zahvalil se je tistim,
ki skrbijo za druge
Župan Ciril Globočnik se je zaposlenim v socialnih zavodih in zdravstvenem domu ter prostovoljcem
Rdečega križa za predano delo zahvalil s čokolado in medom.
Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik se je
prejšnji ponedeljek tudi osebno zahvalil zaposlenim v
Centru za usposabljanje,
delo in varstvo (CUDV)
Matevža Langusa Radovljica, Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Zdravstvenem domu Radovljica ter
prostovoljcem Rdečega križa za delo, ki ga opravljajo v
času epidemije koronavirusne bolezni.
S skupaj več kot štiristo darili, medom in čokolado za
vse zaposlene, se je najprej
oglasil v CUDV Radovljica,
kjer je darila prevzela direktorica dr. Irena Ceglar.
Župan se je njej in vsem
zaposlenim zahvalil za predano in strokovno delo ter
izrazil pričakovanje, da se
po novem letu razmere vendarle vrnejo v običajne okvire. Zaželel jim je lepe praznike v družbi domačih ter
predvsem zdravo novo leto.
"V obdobju dveh mesecev,
odkar se je tudi pri nas pojavila prva okužba s koronavirusom, smo tudi mi zelo
čutili podporo lokalne skupnosti," je povedala direktorica Irena Ceglar. "Neprecenljiva sta bila tudi pomoč
Civilne zaščite in gasilcev, ki
so nam pomagali pri vzpostavljanju rdeče cone v prostorih na Ljubljanski cesti, in

dobro sodelovanje z Zdravstvenim domom Radovljica.
Sami zagotovo ne bi zmogli
obvladovati razmer tako
uspešno, kot smo jih."
Tudi Ceglarjeva je poudarila
strokovnost in predanost
zaposlenih. "Dali so vse od
sebe, in to v obdobju, ki je
bilo stresno za vso Gorenjsko. Ljudje, ki delajo pri nas,
so doma puščali različne
zgodbe, pa so vseeno prišli
na delo, tako da sem res
vesela, da smo, upam, ta val
vendarle pripeljali do konca." V CUDV so v ponedeljek beležili le še enega okuženega stanovalca in štiri
zaposlene. V domu starejših
občanov je prav tako okužen
le en stanovalec, trije še okuženi zaposleni se na delo
vračajo v prihodnjih dneh.
Alen Gril, direktor doma
starejših občanov v Radovljici, je prav tako poudaril zgledno sodelovanje z lokalno
skupnostjo. "Razumeli so
našo stisko in nam že spomladi pomagali s postavitvijo kontejnerja za izolacijo
pred domsko stavbo, kasneje z zagotavljanjem prostorov za tako imenovano rdečo cono, ki je k sreči nismo
potrebovali, v eni od osnovnih šol, ter prostori za izvajanje socialne oskrbe, ki
smo jih začasno uredili v
gasilskem domu v Mošnjah," je povedal Gril.

Župan Ciril Globočnik je darila za zaposlene, med in
čokolado, izročil predstojnikom zavodov. Na fotografiji z
direktorico Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Radovljica dr. Ireno Ceglar. / Foto: Gorazd Kavčič
Tudi v Domu dr. Janka
Benedika se stanje v zadnjem obdobju zelo umirja.
Od začetka prejšnjega tedna
tako stanovalci spet lahko
hodijo na kosilo, zajtrk in
večerjo v jedilnico, socialna
oskrba je zapustila prostore
v Mošnjah, življenje v domu
pa se počasi vrača v običajne
okvire. Ne nazadnje že sprejemajo po tri nove stanovalce na dan. Kot še pravi Gril,
jih za zdaj ne skrbi, da bi se
stanje lahko v prihodnje drastično poslabšalo, saj je šla
skozi tako imenovano rdečo
cono že polovica vseh stanovalcev doma in tudi precej
zaposlenih. Velika večina, še

poudarja, povsem brez ali
zgolj z blagimi simptomi
koronavirusne bolezni. In
tako kot Ceglarjeva tudi Gril
poudari, da so za dobro
obvladovanje situacije, v
kakršni smo se znašli ob
epidemiji, ključnega pomena prav strokovni in predani
sodelavci.
Ob tem je župan Globočnik
ponovno poudaril, da je osebje zdravstvenih in socialnih zavodov še vedno izjemno obremenjeno, k njihovi
razbremenitvi pa vsi lahko
prispevamo le z odgovornim
ravnanjem in doslednim
upoštevanjem ukrepov za
zajezitev okužb.

Pomagal po svojih močeh
Andrej Šlibar, kmet iz Dvorske vasi, je še vročo enolončnico ob pomoči prostovoljk Rdečega križa
razdelil med ljudi, ki so se v teh časih znašli v stiski. S to okusno tradicionalno gorenjsko jedjo je
razveselil še zaposlene na radovljiški policijski postaji in v zdravstvenem domu.
Marjana Ahačič
Na sredo je bilo, sredi decembra, ko se je Andrej Šlibar
malo pred poldnevom z
avtom pripeljal na eno od
parkirišč na robu Radovljice
in ob pomoči prostovoljk
območne organizacije Rdečega križa iz velike posode
razdelil okoli sto porcij slastno dišečega domačega ričeta.
"Spremljam medije, gledam
svet okoli sebe in vidim, koliko ljudi je v teh časih, ki
nimajo niti za pošten topel
obrok," je razloge za to, da
pomaga ljudem v stiski,
pojasnil gospodar z znane
kmetije – vrtnarije Šlibar iz
Dvorske vasi. "Saj tudi mi
nimamo veliko, ampak prav
vse sestavine za ričet imamo
doma, pa sem si rekel, da

bom pomagal in prispeval po
svojih močeh," je pojasnil
svojo odločitev, s katero se je
nato obrnil na Območno
združenje Rdečega križa
Radovljica, kjer so poskrbeli,
da so skodele vročega ričeta
prišle v prave roke.
"Domači ješprenj, fižol, tudi
klobase in hamburger, ki
sodita v ričet ...," je našteval,
kaj je dal v jed, ki jo je skuhal v kotlu, v katerem poleti
pripravlja marmelado iz
svojih Baronovih jagod. "V
jed gredo še majaron, meta,
česen, malo prežganja s
čebulo, pa timijan, nekaj
sladke paprike ..."
Pravi, da mu količina pri
kuhi ni predstavljala nobenih težav, na radovljiškem
Rdečem križu pa dodajajo,
da je prijazno prispeval celo

Andrej Šlibar je ob pomoči sodelavk iz območnega
združenja in krajevnega odbora Rdečega križa Radovljica
razdelil ričet. / Foto: Gorazd Kavčič
embalažo za okusne obroke.
Nekaj ljudi iz Radovljice je
samih prišlo po hrano, v
okoliške kraje pa so sredino

kosilo odpeljale in predvsem
med starejše socialno ogrožene občane razdelile prostovoljke.

