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Strah pred razkrivanjem
nepravilnosti

Štirikrat na
olimpijskih igrah

V Radovljici je v začetku marca uradovala
varuhinja človekovih pravic Zdenka
Čebašek Travnik.

Tridesetletni Aleš Potočnik z Brezij živi
svoje sanje. Že kot otrok si je namreč
neizmerno želel postati športni novinar
in to mu je tudi uspelo.
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Priznanje
Cirilu Tomšetu

Svetniki potrdili že drugi
rebalans proračuna
Denar za preureditev zdravstvenega doma, obnovo ville Rustice v Mošnjah, atletski park in čebelarski
center ter dograditev vrtcev

Zlati znak Civilne zaščite je Ciril Tomše prejel za
dolgoletno delo na področju gasilstva in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Radovljica - Občinski svet se
je sredi preteklega tedna
sestal na predzadnji seji v
svojem mandatu. Potem ko
so svetniki sprejeli odlok o
zaključnem računu proračuna za lansko leto, so potrdili
še drugi rebalans proračuna
za letošnje leto. Vanj so tako
razporedili 673 tisoč evrov
proračunskega presežka iz
minuega leta ter uskladili
nepovratna sredstva, ki jih je
občina pridobila za nekatere
naložbe, kot so preureditev
prostorov v Zdravstvenem
domu Radovljica, obnova
ville Rustice v Mošnjah,
atletski park pri osnovni šoli
Radovljica in čebelarski
razvojno izobraževalni center Gorenjske. Pri odhodkih
pa je z rebalansom med
drugim vključena nova
postavka za projektno in investicijsko dokumentacijo za
dograditev vrtcev v Lescah in
Radovljici z namenom dolgoročne zagotovitve prostorskih kapacitet za programe predšolske vzgoje.
Sicer pa je občinski svet
tokrat zaključil tudi nadaljevanje ene izmed predhodnih sej in sprejel strategijo
prostorskega razvoja občine.

Tokratna seja bo zaradi obsežnega dnevnega reda trajala kar tri dni: začeli so jo preteklo
sredo in nadaljevali v četrtek, končali pa naj bi jo šele prihodnji ponedeljek. I Foto: Gorazd Kavčič
Gre za dokument, ki občino
vodi pri upravljanju s prostorom in je osnova za vse
nadaljnje prostorske načrte.
Kot strateški cilji so v dokumentu med drugim opredeljeni: kakovosten prostorski razvoj in povečana
prepoznavnost
občine,

uravnoteženo razvit urbani
sistem in kakovostno bivanje,
okrepljen
položaj
Radovljice kot regionalnega
središča, povezanost z
drugimi občinami in regijami, prostorske možnosti za
razvoj podjetništva, turizma, rekreacije ter kulture,

izboljšanje infrastrukturne
opremljenosti ter varčna in
smotrna raba prostora.
Svetniki so sejo, za katero so
prejeli več kot tisoč strani
gradiva,
nadaljevali
v
četrtek, zaključili pa jo bodo
predvidoma šele v ponedeljek, 12. aprila.
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Letališka steza že
maja, atletski stadion
do poletja

Tudi lani uspešni

Očistimo Slovenijo v
enem dnevu

Z barčicami so
pozdravili pomlad

V soboto, 17. aprila, bomo v
vseslovenski akciji sodelovali tudi Radovljičani.

V Kropi in Kamni Gorici so
tudi letos na predvečer gregorjevega ob mraku z barčicami pozdravili prihod pomladi.

Rekonstrukcija letališke steze, gradnja atletskega stadiona, Vurnikovega trga in Čebelarskega središča so ta čas
glavne občinske naložbe.
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Recesija se na poslovanju
Linhartove dvorane ni poznala, težave zaradi desetodstotnega zmanjšanja proračunskih sredstev.
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Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite sta izpostava
Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje Kranj
in Občina Tržič v Tržiču
organizirala regijsko slovesnost, na kateri so podelili
priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim
pripadnikom prostovoljnih
in poklicnih enot Civilne zaščite. Visoko priznanje Zlati
znak CZ je tokrat prejel Radovljičan Ciril Tomše, podelili pa so mu ga za dolgoletno delo na področju gasilstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Tomše se je vso delovno
dobo poklicno in prostovoljno udejstvoval na področju
zaščite in reševanja. Za svoje delo je prejel številna gasilska priznanja, še vedno je
aktiven kot predavatelj in
predsednik oziroma član
različnih komisij.
Na prireditvi so posameznikom in društvom podelili
tudi bronasti, srebrni in zlati znak civilne zaščite. Bronasti znak so med drugim

dobili: Matej Brus za pomoč
pri reševanju ob naravni nesreči, Janez Erman za aktivno delo na področju gasilstva v občini Radovljica,
Bine Perič za aktivno delo
pri reševanju v poplavah,
Vladimir Serajnik za strokovno vodenje intervencije
ob poplavah, Jonas Sotler za
strokovno vodenje intervencije ob poplavah, Gasilska
zveza občine Radovljica pa
za uspešno delo na področju
gasilstva.
Na slovesnosti se je Jernej
Hudohmet, vodja Izpostave
Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje
Kranj, zahvalil pripadnikom
enot sil za zaščito, reševanje
in pomoč za njihovo požrtvovalno delo. Slavnostni govornik, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
Miran Bogataj pa je poudaril
izreden pomen ohranjanja
sredstev za zagotavljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč tako na državnem kot na lokalnem nivoju
ter izpostavil nerešene odnose med pripadniki sil in
delodajalci.

Med nagrajenci ob svetovnem dnevu civilne zaščite so bili
tudi radovljiški gasilci, na sliki s poveljnikom Civilne
zaščite Republike Slovenije Miranom Bogatajem.
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Občinske novice
Mnenja občinskih svetnikov
OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, telefon: 04/537 23 00,
537 23 08, fax: 04/531 46 84
Številka: 1100-0004/2010
Datum: 2. 4. 2010
Komisija z mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radovljica (KMVI) na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Turizem Radovljica (DN UO 121/09) in sklepa št. 184, 3.
izredne seje KMVI javno razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
javnega zavoda Turizem Radovljica.
Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
■ ima najmanj univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri
■ ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na
vodstvenih delovnih mestih,
■ izkušnje na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
■ aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat/kandidatka mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno
obdobje, življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev in izjavo o
nekaznivosti oz. da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Direktor/direktorica sklene delovno razmerje za določen čas, za
dobo 5 let, kolikor traja mandat, ki se lahko ponovi.
Prijave naj kandidati/kandidatke oddajo v roku 15 dni od objave
razpisa pošljejo na naslov: Občina Radovljica, KMVI, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom "Razpis JZTR".
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Optika Galvista Darja Knez s.p., Cesta talcev 7b, Jesenice

www.radovljica.si

Mag. Primož Jeglič, l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanjaObčine Radovljica

Psi lajajo, karavana
gre naprej!
Član občinskega sveta v tem
mandatu sem pol leta, vendar
sem v tem kratkem času občutil vso bedo sedanjega vodenja
občinskega sveta in občine Radovljica.
Najprej sem lani kot nadomestni svetnik doživel prelep
sprejem v občinskem svetu, ko
je vodstvo občine z uporabo
nezakonitih prijemov poskušalo preprečiti in zavleči mojo
zgolj formalno potrditev. Ko
sem se nato kot občinski svetnik "spotaknil" ob množico
ugotovljenih nepravilnosti inšpekcije za sistem javnih
uslužbencev, je bila za koalicijske svetnike to zgolj postranska stvar, s katero se občinski
svet ne misli ukvarjati. In to
kljub jasnim kazalcem korupcijskih dejanj, ugotovljeni nepravilnosti pri zaposlovanja,
izobrazbi, napredovanjih in
plačnih dodatkov občinskih
uradnikov. Zadostoval je županov odgovor, da je vse nepravilnosti odpravil. Pa jih ni!
Če bi jih, bi danes v tem časopisu brali odgovor na moje
javno vprašanje v prejšnji št.
Deželnih novic, kako je to storil in kje je zapravljen davkoplačevalski denar? Pa odgovora ni. Le zakaj?
Še večjo bedo v občinski upravi so ugotovili upravni inšpektorji, ki so nedavno pregledali
upravno poslovanje občinske
uprave. Citiram iz zapisnika:
"Inšpektor (mag. Marjan
Ješe) najbolj preprosta vprašanja iz inšpekcijskega ali prekrškovnega področja pošilja po
Sloveniji tudi do petdesetim
osebam različnih služb in jim
zastavlja vprašanja s konkretno obravnavanega primera
pri katerem ne ve, kako bi ravnal. Ponovni dokaz popolne
nesposobnosti in neznanja."
... In županova koalicija, ki
sicer počasi razpada, bo zopet
rekla, da se nas svetnikov to ne
tiče. Bravo!
Andrej Avsenek,

občinski svetnik liste
E-kolo
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Kropa v času
zamujene
priložnosti
Zakon o javnih financah narekuje novelacijo razvojnega
programa občine Radovljica
za obdobje 2013 do 2020. Kakšen je odgovor Krope na širši
razvojni vidik, podajam v luči
aktualne demografske problematike. Enakomernost vseh
delov občine s poudarkom na
policentričnem razvoju je
zgolj deklarativne narave in
zagotovo že v samem naboru
želja posameznih krajevnih
skupnosti, ne daje pravega odgovora.

Izhajajoč iz demografske problematike Krope, je slika že v
samem izhodišču kaj klavrna,
posebej pa še v časih zaostrenih
gospodarskih razmer, kjer ni
pričakovati pravega razvojnega
zagona. Kropa namreč predstavlja tipično mejno krajevno
skupnost, ki kot kulturni spomenik posebnega pomena zahteva še toliko večjo pozornost.
Preprosto povedano, trden najšibkejši člen, daje pravo moč verigi, ki pa je skozi načelna razvojne obljube ne bomo nikoli
zagotovili.
Odgovor se skriva v neuresničeni želji po lastni občini na desnem bregu Save, kot velika izgubljena priložnost. Sam sem
bil takrat bolj zagret za občino
Kropa, brez cagavih ženinov
Lipniške doline, ki nikakor ne
morejo razumeti položaja starotrških mestnih jeder Krope in
Kamne Gorice. Z lastno občino
bi si izborili identiteto, hotenje,
institucionalni okvir, znotraj
katerega bi lahko zagotavljali
lasten in perspektivni razvojni
koncept. Zgodilo pa se nam bo
to, da že na naslednjih lokalnih volitvah na desni strani
Save ne bomo uspeli sestaviti
svetov krajevnih skupnosti
(Kropa, Kamna Gorica, Podnart, Dobrava).
Ponujeni izziv pomeni celovito
rekonstrukcijo proračunske porabe, vključno s hibridno rastjo
javne rabe, predvsem pa razumevanja, da močan najšibkejši
člen verige daje tisto pravo moč
celoti. Kropa je bila nekdaj po
zaslugi "kapelške cerkve", povezane s čudežem, znano romarsko središče, celo bolj poznano
od Brezij. Ker upanje nikoli ne
umre, naj se mimo naših želja
in obljub zgodi po božji volji, in
to slednje nam je dovoljeno sanjati.
Marjan Butorac,

svetnik LDS

Vladanje
in prosvetljenost
Izteka se mi drugi mandat občinskega svetnika. V skoraj osmih letih se mi je nabrala
množica takšnih in drugačnih
vtisov o delovanju občinske oblasti, katere sestavni del sem
(bil) tudi sam. O tem bi najbrž lahko napisal kakšen zajeten esej, ker pa mi časopisni
prostor tega ne dovoljuje, podajam samo nekaj konfuznih
in izzivalnih razmišljanj:
Demokracija je finančno drag
politični sistem, zato bo občinske davkoplačevalce samo zadnja seja (z izjemno širokim
dnevnim redom) stala najmanj 15 tisoč evrov. In glede
na trenutno politično situacijo
v svetu, ki je predvsem usmerjena v onemogočanje delovanja župana in obremenjena s
prihajajočimi lokalnimi volitvami, kar pa posledično pome-

ni tudi začasno blokiranje
razvoja občine, si marsikateri
občan lahko postavi retorično
vprašanje, zakaj občinskega
sveta preprosto ne ukinemo
(tu pustimo vnemar zakonodajo) in v skladu z razmišljanji nekaterih starogrških filozofov ne uvedemo zgolj volitve
"prosvetljenega in avtokratskega" župana, ki bi mu dodali
strokovno kompetenten nadzorni svet, ki bi županu gledal
pod prste, da ne bo zlorabljal
svoje funkcije, namesto 26 občinskih svetnikov pa postavimo nekaj modrecev, ki svetujejo županu. Ni kaj, najbrž
stroškovno in vladarsko učinkovita sprememba. Ampak
kaj, ko ljudje (svetniki) nismo
uniformni in imamo toliko
različnih interesov, katerih
skupni imenovalec pa je največkrat denar, zbran v občinskem proračunu in usodna
privlačnost vplivanja na kadrovanje. Vloga župana in
svetnikov pa je predvsem v modrem odločanju o razvoju občine v dobro (prosto po Marxu) ekonomske baze in družbene nadstavbe in postavljanje
realnih prioritet glede na množico želja. Vendar se modrost
običajno začne izgubljati že
pri politični in (ne)koalicijski
pripadnosti in namesto argumentov privre na plan populizem. Zato je ekstremna polarizacija političnega prostora v
občini škodljiva. Vštric s politično polarizacijo (čeprav ideoloških tem, ki Slovence razdvajajo, občinski svet nima na
dnevnem redu) hodi tudi delitev svetnikov po kraju njihovega bivanja, saj bi po mnenju
nekaterih morali predvsem zastopati interese domačega kraja oz. domače krajevne skupnosti, pa čeprav smo svetniki
predstavniki vseh občanov in
ne samo "svojih".
Kljub raznim peripetijam in
političnim bojem ostajam
optimist. Prepričan sem, da
živimo v urejeni občini, ki je v
zadnjih letih koristno služila
svojim občanom. Kdor želi videti napredek, naj se pogumno
in neobremenjeno ozre naokoli. V taki množični človeški
skupnosti, v kateri je potrebno
poskrbeti za jasli in vrtce pa
do solidne pogrebne dejavnosti
in poceni plačevanja grobov,
do kulturnih, športnih in infrastrukturnih dejavnosti in
objektov, ustvariti pogoje za
različne gospodarske dejavnosti in obenem skrbeti za lepo
naravo in čisto okolje, ni lahko
ustreči vsem. Vendar si je potrebno prizadevati, da bo nezadovoljnih občanov čim
manj. Zato naj na koncu dodam še tole: Kdorkoli bo že županoval v prihodnjem obdobju, naj zmaga s programom,
ki bo v okviru realnih finančnih (in ne populističnih)
zmožnostih vseboval točno določene prioritete in naj ne sklepa več nobenih apriornih političnih koalicij. Naj se kritičnost in ustvarjalnost občinskih
svetnikov ne glede na politične
razlike manifestira v sprejemanju odličnih rešitev, temelječih na argumentih in ne na
politični poslušnosti. Če žu-

pan kljub dobremu in z neposrednimi volivci podprtemu
programu ne bo mogel vladati,
naj odstopi in sproži nove volitve, na katerih bo znova
zmagal in s tem dodatno utrdil svojo legitimnost. No, pa
smo spet pri prosvetljenem in
rahlo avtokratskem županu!?
Jakob Demšar,

samostojni občinski svetnik Socialnih demokratov

Malo podpore za
desni breg Save
Zaključujem tretji mandat občinskega svetnika z mešanimi
občutki, da sem kaj prispeval.
Mislim, da se je v tem času v
občini veliko zgradilo, še posebej v športu, obnovi starega
mestnega jedra in graščine,
zbirni center za odpadke in čistilno napravo s sončno elektrarno. Še posebej pa je v Radovljici in Lescah veliko novih
trgovskih centrov, avtocesta s
priključki je velika pridobitev.
Kot svetnik desnega brega
Save, pa ne morem biti zadovoljen z vlaganji na tem področju. Nekaj je bilo vloženega v
krajevne ceste in obnovo Krope
po povodni, muzeja, ambulante in lekarne. Športno igrišče ob
osnovni šoli, adaptacija šole v
Lipnici in na Ovsišah, obnova
in izgradnja vodovoda Kroparica, Zaloše in Babni mlin.
Ko sem pred dvanajstimi leti
nastopil prvi mandat, sem postavil nekaj ciljev, ki pa niso
uresničeni in to so: cesta skozi
Lipniško dolino, ki je na Lancovem in v Podnartu katastrofalna, dokončanje pločnika od
Kamne Gorice do šole v Lipnici, šolska pot skozi Lipnico,
pločnik v Podnartu in obnova
mostu. Še vedno propada dom
na Lancovem, Srednji Dobravi, objekti zavoda Matevža
Langusa v Kamni Gorici.
Vedno sem bil na strani tistih,
ki so predlagali projekte, ki so
bili razvojno naravnani, vrtce,
šole in podobno. Ko sem na
koncu mandata ugotovil, kako
malo podpore so bili deležni
predlogi svetnikov desnega brega Save, vse bolj pa so bili podprti predlogi posameznikov in
lobistov tudi s podporo uslužbencev občine sem odstopil iz
svetniške skupine LDS in odločam po svoji presoji. To pa nekateri razlagajo kot zaviranje
napredka občine. Mislim, da
sem v mojih mandatih vedno
bil na strani večine in koalicije
kar z nasprotne strani za Lipniško dolino ni bilo dobro.
Na koncu bi se vsem svetnikom, županu in direktorju ter
delavcem občinske uprave zahvalim za vse dobro. Slabo
bom pozabil, ker ne nameravam več kandidirati za občinski svet, vsem, ki imajo namen
nadaljevati pa želim več uspehov.
Janez Erman,

samostojni svetnik LDS
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Občinske novice

Drugi dan zaplet z glasovanjem

Strah pred razkrivanjem
nepravilnosti

O tem, ali je glasovanje mogoče ponoviti, bodo vprašali vladno službo za lokalno samoupravo.

V Radovljici je v začetku marca uradovala
varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek
Travnik.

Marjana Ahačič
Občinski svet je v četrtek
nadaljeval v sredo začeto
sejo, na kateri so svetniki
obravnavali in z 8 glasovi
proti (7 za) zavrnili Odlok o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah. S tem so zavrnili izvedbo predvidene
prilagoditve prometne infrastrukture novim programom na območju - načrtovana je bila razširitev cestnega profila, izgradnja
pločnika, ureditev križišč
in druge ureditve infrastrukture. Dan za tem, v
četrtek, pa je svetnik Dragomil Rozman na nadaljevanju iste seje izrazil dvom
o pravilnosti štetja glasov
ob omenjenem glasovanju.
Župan Janko S. Stušek se
je o zapletu posvetoval s
svetniškimi skupinami in
strokovno službo. Dogovorili so se, da občinska uprava pridobi mnenje Službe
vlade za lokalno samoupra-

Marjana Ahačič
Radovljica - Na pogovor z varuhinjo je v prostore Občine
Radovljica prišlo štirinajst
pobudnikov. "Postopki so zaupne narave, zato pazimo, da
z opisom zadeve ne izdamo

Kot običajno je župan Janko S. Stušek pripravil sprejem za športnike, tokrat so bili to
udeleženci Evropskega prvenstva v paraskiju: Matjaž Pristavec, Jurij Kozjek in Irena Avbelj,
na sliki skupaj z županom in trenerjem Juretom Vrečkom. I Foto: Gorazd Kavčič
vo, ali je v skladu s poslovnikom občinskega sveta in
ob strinjanju svetnikov, da
je bil o glasovanju podan
utemeljen ugovor, glasova-

Po novem bo družina za prvorojenega otroka
prejela 100 evrov, za drugega 150 evrov in za
tretjega ter vsakega nadaljnjega 200 evrov.

nje mogoče na isti seji ponoviti.
Svetniki so nato sprejeli
spremembe in dopolnitve
pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v
občini Radovljica in izhodišča za pripravo razvojnega
programa s strokovnimi
podlagami in naborom prejetih projektov, ki jih je že
obravnavala in potrdila ko-

misija za razvoj. Svetniki so
z amandmajem k novemu
odloku še spremenil višino
pomoči, ki jo občina staršem
namenja ob rojstvu otroka.
Ta je doslej znašala 130 evrov za vsakega novorojenčka,
po novem pa bo družina za
prvorojenega otroka prejela
100 evrov, za drugega 150
evrov in za tretjega ter vsakega nadaljnjega 200 evrov.

Letališka steza že maja,
atletski stadion od poletja
Rekonstrukcija letališke steze, gradnja atletskega stadiona, Vurnikovega trga in Čebelarskega središča
so ta čas glavne občinske naložbe.
Marjana Ahačič
Lesce - Takoj ko se je dovolj
otoplilo, so na letališču v
Lescah nadaljevali z decembra lani začetimi gradbenimi deli za asfaltiranje
vzletno-pristajalne steze, ki
bo po načrtih dograjena že
do konca maja. Nova steza
bo glede na staro travnato
zasukana za 13 stopinj in
bo tako tekla vzporedno z
avtocesto. Prestavljena in
asfaltirana steza bo dolga
1130 metrov in široka 23
metrov, kar je manj kot sedanja travnata, ki je dolga
1270 in široka 60 metrov.
Ob njej bo urejena še 600
metrov dolga travnata steza, namenjena jadralnim
letalom. Kot poudarja župan Janko S. Stušek, bo naložba omogočila dolgoročen razvoj letališča. "S prestavljeno in asfaltirano stezo bo moč večino prometa
speljati zunaj naseljenih
območij ter uporabljati modernejša, bolj okolju prijaz-

smeri večjih možnosti za
bolj tvorno sodelovanje občanov pri delu občine in krajevnih skupnosti. Sicer pa
so bile teme, s katerimi so
se pobudniki obračali na varuhinjo, še: (pre)dolgi roki
za odgovore, hrup bližnjega

na letala," je prepričan Stušek. Sredstva za prestavitev
steze, 1,8 milijona evrov, je
občini Radovljica ob gradnji avtoceste zagotovil
DARS, prav tako sredstva
za nadomestno gradnjo
hiše družine Vovk, ki živi
neposredno ob letališču.
reševanja zadev iz naslova
javnega interes.
Občina je lansko jesen ob
OŠ A. T. Linharta začela
graditi moderen atletski
park, ki bo na mestu dosedanjega dotrajanega stadiona služil športni vzgoji
otrok in mladine, športnim
treningom in rekreaciji.
Vrednost pogodbenih del
znaša 800 tisoč evrov; za
naložbo je občina na razpisu Ministrstva za šolstvo in
šport pridobila 97.670 evrov in na razpisu Fundacije
za šport 61.593 evrov. Atletski park bo predan v uporabo junija letos.
Za gradnjo objektov na območju kareja H oziroma bodočega Vurnikovega trga v

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je
tokrat uradovala v Radovljici. I Foto: Anka Bulovec
identitete pobudnika," je poudarila Čebašek Travnikova
in pri tem opozorila na dejstvo, da ljudje občutijo strah
pred razkrivanjem nepravilnosti. "Bojijo se, da se bodo
stvari zato razvijale še bolj
počasi in v njihovo škodo."
Povedala je še, da je pri številnih pobudah v ozadju socialna stiska, da so tako kot
povsod drugod v Sloveniji
tudi v Radovljici slišali pripombe na delo centra za socialno delo in da se je ena od
pobud nanašala na željo po
spremembi zakonodaje v

letališča, neodzivnost državnih organov in neupoštevanje določil novega zakona o
duševnem zdravju.
Zunanje poslovanje varuha
je redna oblika dela urada,
ki na leto opravi deset obiskov na lokacijah zunaj Ljubljane. "Namen takšnih obiskov ni takojšnje reševanje
zadev; na ta način predvsem
skušamo naše poslovanje
približati ljudem zunaj
Ljubljane," je po končanem
delu povedala Zdenka Čebašek Travnik, ki je v Radovljico prišla z dvema ekipama.

Radovljica

Združenja ZB Radovljica za družbo vrednot
V sredo so se na letni skupščini zbrali člani Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica. "V organizacijo je vključenih skoraj 1.200 članov; lani se ji je pridružilo kar 120 novih,
kar združenje uvršča v eno od največjih civilno družbenih gibanj na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica," je
povedal predsednik Anton Kapus. Borci so tudi lani organizirali številne spominske slovesnosti ter skrbeli za spomenike in spominska obeležja NOB - na območju, ki ga pokriva
radovljiško združenje, jih je kar 220. "V času, ko postajamo
družba brez vrednot, družba laži, korupcije in povzpetništva, želimo še posebej poudarjati vrednote, ki smo jih poznali v času NOB: tovarištvo, poštenost, solidarnost in domoljubje. Prav te, zdaj žal za mnoge pozabljene vrednote,
moramo uveljavljati na vseh nivojih, saj brez njih ne more
preživeti nobena družba," je prepričan Kapus. M. A.
Radovljica

Atletski stadion ob osnovni šoli bo nared do konca šolskega
leta. I Foto: Gorazd Kavčič
Radovljici (med avtobusno
postajo in vrtcem na površini 14 tisoč kvadratnih metrov) bo vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja vložena v kratkem. Začetek
gradnje, obljubljajo na občini, je načrtovan takoj po pridobitvi gradbenega dovolje-

nja, zaključek del s selitvijo
knjižnice pa v 12 mesecih
po začetku gradnje. Kot je
pojasnil direktor občinske
uprave, bo gradnja vseh objektov potekala vzporedno,
tako da bo novo središče v
celoti zaživelo v začetku leta
2012.

Zbor članov Socialnih demokratov
Marca so se na letnem zboru zbrali člani Socialnih demokratov Radovljica. Minilo je namreč leto dni, kar je bilo v
Radovljici izvoljeno novo predsedstvo občinskega odbora.
Predsednik Občinskega odbora Uroš Jauševec je predstavil
rezultate dela v preteklem letu, v katerem je stranka v Radovljici pripravila precej dogodkov na različnih področjih,
organizirala obisk ministrov in poslancev ter izpeljala nekaj
športno-rekreativnih prireditev. Letošnje leto je označil kot
zelo pomembno leto, saj je to leto lokalnih volitev in z njimi povezanimi visokimi cilji stranke tudi na občinskem nivoju. M. A.
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Radovljiška N.Si ima novo spletno stran
Občinski odbor N.Si bo odslej javnost o svojem delu seznanjal tudi prek spletne strani. "Po prvih letih dela v
radovljiški politiki sem spoznal, da je žal bistveno pomembneje od političnih stališč, ki jih zagovarjaš, kako ta stališča
posreduješ v javnost," je odločitev pojasnil predsednik
občinskega odbora stranke Simon Resman. "Nova Slovenija
(N.Si) je edina stranka v Radovljici, ki si upa svoja stališča objavljati na spletni strani (tega nimajo niti močnejše stranke
LDS, SDS, SD). Na spletni strani, zagotavlja Resman, bo
stranka predstavila svoj pogled na vodenje radovljiške politike, obiskovalce pa bo seznanjala tudi o lokalnih kulturnih
dogodkih, a niso objavljena v medijih. M. A.
Radovljica

O razvoju ALC Lesce
Direktor Alpskega letalskega centra Lesce Pavel Škofic je
svoje poglede na razvoj centra predstavil članom Socialnih
demokratov Radovljica. Predstavil je temeljno vizijo razvoja,
ki temelji na turizmu, športu, izobraževanju, promociji znanja in okolju prijaznih tehnologij ter ustvarjanju delovnih mest.
"Ker razvoj letališča v Lescah pomeni eno od gonil razvoja
radovljiške občine, takšne pobude podpiramo," so v sporočilo za javnost zapisal Socialni demokrati Radovljica. M. A.
Ljubljana

Obiskali Državni zbor
Občinski odbor LDS Radovljica je v začetku marca za svoje
člane in simpatizerje organiziral ekskurzijo v Državni zbor
RS. Tam sta jih najprej sprejela vodja poslanskega kluba
LDS Borut Sajovic in predsednica LDS ter ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Sajovic je poudaril dobro
sodelovanje med občinama in županoma ter izrazil
prepričanje, da bodo volivke in volivci v jeseni potrdili dobro
delo LDS-ovega župana Janka S. Stuška z vnovično izvolitvijo, predsednica Kresalova je izrazila prepričanje, da se
lokalni odbor zaveda, da so politiki v službi ljudi in ne obratno, kot se pogosto dogaja. Predsednik lokalnega odbora
mag. Primož Jeglič ter župan Janko S. Stušek sta poslanski
skupini predstavila večje občinske projekte in predloge za
delo stranke do lokalnih volitev. M. A.
Lesce

Kako iz razvojne krize

Lani kljub povečanemu številu prometnih nesreč ni bilo smrtnih žrtev.
Marjana Ahačič
Policijska postaja Radovljica
v svojem poročilu za leto
2009 ugotavlja, da se je v
primerjavi z letom 2008 obseg kriminalitete nekoliko
povečal, na področju kršitev
javnega reda pa so opravili
manj intervencij. Stanje na
področju prometne varnosti
so policisti ocenili kot zadovoljivo, saj lani kljub povečanemu številu prometnih
nesreč ni bilo smrtnih žrtev.
Za boljšo varnost v cestnem
prometu, varstvo javnega
reda in miru, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, pretočnost intervencijskih poti, varnost
zgradb in drugih objektov
kulturne dediščine in varstvo okolja, je občinski svet
sprejel občinski program
varnosti, ki ga je občina pri-

pravila v sodelovanju s Policijsko postajo Radovljica.
Program opredeljuje izhodišča in ukrepe za zagotavljanje javne varnosti in kakovostno življenje prebivalcev občine.

moženja policisti svetujemo, da nepoznanih oseb ne
spuščate v notranjost svojih
stanovanjskih objektov, ne
puščajte teh oseb brez nadzora ob odprtih vratih svojih
stanovanjskih hiš in stanovanj ter ne odpirate in razkazujte vsebine svoje denarnice pred neznanci. Če ste
kljub temu žrtev tatvine, takoj po dejanju pokličite policijo na interventno številko 113," opozarjajo policisti.
"Lahko pa policiji pri izsleditvi storilca precej pomagate, če si dobro zapomnite ali
takoj zapišete predvsem
osebni opis sumljivih oseb
(spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo);
registrsko številko, barvo,
znamko in tip vozila ter
smer, kamor so storilci pobegnili.

Policisti opozarjajo pred
neznanci, ki prosijo
Policiste policijske postaje
Radovljica so občani večkrat
obvestili o ljudeh, največkrat državljanih vzhodne
Evrope, ki pod pretvezo, da
so žrtve naravnih nesreč v
svojih državah, od njih brez
ustreznega dovoljenja pobirajo prostovoljne prispevke.
Nekateri pa dobrodelni čut
občanov izkoristijo tudi za
izvrševanje tatvin iz stanovanj in stanovanjskih hiš.
"Zaradi zagotavljanja varnosti in varnosti vašega pre-

Za večjo varnost
voznikov enoslednih
motornih vozil
Zaradi izboljšanja varnosti
voznikov enoslednih motornih vozil, ki so med najbolj
ranljivimi udeleženci v cestnem prometu, bodo policisti
tudi v letošnji motoristični
sezoni poostreno nadzirali
vožnjo nad enoslednimi vozili v cestnem prometu. "Zavedati se moramo, da so izguba življenj, telesne poškodbe in velika materialna
škoda nacionalni problem.
Voznike motornih vozil zato
pozivamo, naj bodo v prihajajočih pomladnih mesecih
na cesti še posebej pozorni,
upoštevajo cestnoprometne
predpise, in jim svetujemo,
da upoštevajo vsaj osnovna
napotila za varno vožnjo motornih enoslednih vozi."

nju politike v Občini ter več dogodkov: udeležbo na akciji
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, organizacija okroglih
miz z lokalnimi temami in športno-dobrodelne prireditve.
Veliko aktivnosti bodo usmerili tudi v oktobrske lokalne
volitve. M. A.

Lesce

O vrednotenju nepremičnin
Občinski odbor Zares nova politika Radovljica in Lesce je
pripravil okroglo mizo na temo množičnega vrednotenja nepremičnin in s tem povezanim davkom na nepremičnine. O
tem, kakšni so postopki za izračun vrednosti nepremičnin
in kaj prinaša uvedba davka na nepremičnine, je v Lescah
govoril direktor urada za množično vrednotenje nepremičnih pri Geodetski upravi RS mag. Dušan Mitrovič. "V OO
Zares nova politika Radovljica ne nasprotujemo uvedbi davka na nepremičnine, saj praktično gledano s tem ne bo prišlo do uvedbe novega davka," je ob tem poudaril Darko Marolt, novi predsednik radovljiškega odbora Zares. "Z uvedbo
davka na nepremičnine je predvidena odprava nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča in davka od premoženja
občanov, ki predstavljata zajeten del prihodkov lokalnih
skupnosti. Njuna nadomestitev z davkom na nepremičnine
lahko pomeni bistveno spremenjene pogoje zagotavljanja
finančnih virov občin," je še opozoril Marolt. M. A.

Lesce

Skupščina Društva upokojencev Lesce
Konec februarja je DU Lesce organiziralo letno skupščino,
na kateri so pregledali aktivnosti in delovanje društva v
preteklem leta ter si zastavili nove cilje. Število članstva se
že nekaj let giblje malo pod številko šeststo. Je eno aktivnejših društev v občini, saj njihovo delovanje sega na vsa področja. Dobro poteka tudi projekt Starejši za starejše. Tako
kot lani je tudi za letos v načrtu 6 izletov. Organizirajo tudi
druge rekreacijske dejavnosti, in sicer kegljanje na kegljišču
v Radovljici (vsako sredo med 18. in 19. uro), telovadbo za
članice v telovadnici OŠ Lesce (vsako sredo od oktobra do
maja), društveno kolesarjenje (vsako sredo od 1. maja
naprej ob 16. uri izpred OŠ Lesce), plavanje v bazenu v
Radovljici (vsak dan med 10. in 12. uro), ples v restavraciji
Panorama na Bledu (vsako prvo in tretjo nedeljo med 18. in
22. uro), pevski zbor ima vaje vsak četrtek v Centru. Aprila
bodo organizirali delovno akcijo na Šobcu. Vsak drugi torek
v mesecu pa jim RK organizira merjenje holesterola in
krvnega sladkorja. Člani se udeležujejo tudi različnih meddruštvenih dejavnosti in tekmovanj. I. K.

Radovljica

Darko Marolt novi predsednik OO Zares
Člani radovljiškega odbora stranke Zares - nova politika so
za predsednika izvolili občinskega svetnika Darka Marolta,
za podpredsednika pa Jožeta Andrejaša in Branka Bajiča.
Vodstvo napoveduje še bolj aktivno udeležbo pri oblikova-

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

Občinski odbor SDS Radovljica je organiziral okroglo mizo
o pereči problematiki slovenskega gospodarstva z
naslovom Kako iz razvojne krize. Gostje so bili Zofija Mazej
Kukovič, predsednica Gospodarskega foruma SDS, Bernard
Brščič, asistent na Katedri za ekonomsko teorijo in politiko
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter dr. Marjan Pogačnik,
direktor podjetja Iskra Mehanizmi Lipnica. Slednji je orisal,
kako je globalna kriza zaznamovala sicer uspešno, sodobno
lipniško podjetje. Po predstavitvi trenutnega gospodarskega
stanja ter posebnostih slovenske ekonomske politike sta
Mazej Kukovičeva in Brščič odgovarjala tudi na vprašanja, ki
so bila osredotočena na krizo v malih in srednjih podjetjih
ter plačilno nedisciplino. M. A.

Dobra prometna varnost

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška

SOCIALNI DEMOKRATI, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

predpisovanje očal ■ kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični
www.optika-berce.si
okulistični pregledi!
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Še vozim, a ne hodim več

Častnemu občanu
dr. Cenetu Avguštinu v spomin
V 88. letu starosti je 30. marca 2010
umrl častni občan občine Radovljica
dr. Cene Avguštin, umetnostni zgodovinar, muzealec, izjemen in topel
človek ter velik prijatelj občine Radovljica.
Rodil se je 2. januarja 1923 v Radovljici. Diplomiral je leta 1952 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je
leta 1971 tudi doktoriral. V letih 1953-63 in 1965-72 je bil
ravnatelj, nato muzejski svetovalec Mestnega oziroma Gorenjskega muzeja v Kranju. Posvečal se je predvsem starejšemu urbanizmu in sodobni likovni ustvarjalnosti. Raziskave o urbanizmu je začel z monografskim orisom Kranja
v disertaciji, v kateri je razkril začetke srednjeveškega mesta
ob pritegnitvi bogatega primerjalnega gradiva s Koroškega.
Študij je nadaljeval z orisom drugih gorenjskih mest. Izsledke je kot monografije izdal v zbirki Kulturni in naravni
spomeniki Slovenije, Kranj, Tržič in okolje, Radovljica.
Zaslužen je tudi za bogato dokumentacijo meščanskega podeželskega stavbarstva na Gorenjskem. Bil je eden ključnih
poznavalcev in popularizatorjev sodobnega gorenjskega slikarstva. S smotrno izbiro in predstavitvijo je najvidnejše dosežke ustvarjalcev tega področja vtkal v narodno zakladnico likovne umetnosti.
Objavljal je v številnih revijah, zbornikih, vodnikih. Vodil je
predavanja in predstavitve, kot umetnostni kritik neutrudno spremljal likovne ustvarjalce, sodeloval z galerijami in
muzeji in bil tudi stalni sodelavec Galerije Avla. Z največjim veseljem pa je vodil strokovnjake, turiste, obiskovalce po
starem mestnem jedru Radovljice. Dr. Avguštin je ljubil Radovljico, živel za Radovljico in bil ponosen nanjo, saj mu je
bilo njeno poznavanje več kot samo hobi.
Bil je častni član Slovenskega umetnostnozgodovinskega
društva in Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ljubitelj in stalni obiskovalec Festivala Radovljica.
Občinski svet Občine Radovljica mu je 7. julija 2000 podelil plaketo Antona Tomaža Linharta za dolgoletno uspešno
in ustvarjalno delo pri proučevanju in ohranjanju urbanistične in stavbne zgodovine gorenjskih vasi, trgov in mest,
24. septembra 2003 pa naziv častnega Občana Radovljice
za dosežke na področju varovanja kulturne dediščine.
Dr. Ceneta Avguština bomo pogrešali, v lepih mislih bo vedno z nami, vedno se bomo spominjali njegovih iskrivih pripovedi o mestu in slikah.
Janko Stušek, župan

"Vožnja je najbolj nevaren del vašega življenja, zato razmislite, kakšni sedete za volan," sta dijake
SEGŠ opozorila ministra Katarina Kresal in Patrick Vlačič.
Marjana Ahačič

Dijaki so predavanje Petra in Mateja, ki sta po prometnih nesrečah za vedno ostala
priklenjena na invalidski voziček, poslušali v spoštljivi tišini. I Foto: Anka Bulovec
mogel premikati. Več mesecev sem upal, da se bodo
moje mišice zbudile. Zdaj
vem, da se ne bodo nikoli,"
je dijakom pripovedoval tetraplegik Peter. Pred skoraj
desetletjem se je vanj zaletel
pijan voznik. Od takrat ne

Občni zbor Zveze društev upokojencev
Marca je bil redni letni občni zbor Zveze društev občine
Radovljica. V zvezi je sedem društev, torej vsa v občini,
razen radovljiškega, kar predstavlja v 2.314 upokojencev.
Predsednica zveze Helena Kralj je na zboru posebno pozornost namenila poročilu o projektu starejši za starejše.
Vanj so vključena vsa društva, razen DU Brezje. Ko pride
bolezen ali smrt partnerja, se pojavi cela vrsta težav. Potrebna je zdravstvena nega na domu, zagotovitev prehrane,
potreba po oskrbovanem stanovanju, pogosto je nujen
odhod v dom in podobno. Starejših je vedno več in s tem
tudi več problemov. Poudarila je še, da je glavna naloga
zveze koordinacija med društvi, spodbujanje njihovih aktivnosti in pridobivanje potrebnih sredstev. Vsa včlanjena
društva so zelo aktivna, pripravljajo rekreativne pohode,
kolesarjenje, izlete, obiskujejo bolne in starejše člane. Letos
predvidevajo tudi srečanje vseh upokojencev občine
Radovljica v Krpinu. Na občnem zboru so izvedli tudi
volitve, spremembe so pri komisiji za stanovanjske zadeve,

more uporabljati ne rok ne
nog. "Vsak pozna koga, ki je
življenje izgubil na cesti," je
opozoril minister Vlačič.
"Moja generacija se spominja slavnega košarkarja Dražena Petroviča, vi se spomnite priljubljenega make-

donskega pevca Tošeta,
mnogi smo v prometnih nesrečah izgubili prijatelje.
Nočem vas strašiti: živite
življenje, ljubite ga, zabavajte se, ampak zavedajte se
tudi, da je vožnja najbolj nevaren del vašega življenja."

kjer je nova predsednica Minka Udir in predsednica nadzornega odbora je po novem Francka Avsenik. Ob tej priložnosti so Borisu Čebulju za dvajsetletno delo v Zvezi
podelili priznanje ZDUS-a. I. K.

Šent vabi nove prostovoljce
Tudi ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, se je v
letu, ki ga je Evropska komisija določila za leto boja proti
revščini in socialni izključenosti, priključila projektu Nisem
več sam - delam kot prostovoljec. Aktivnosti organizacije so
usmerjene na osebe s težavami v duševnem zdravju. "V projektu želimo z načrtovanimi akcijami krepiti solidarnost,
ozaveščati širšo javnost o problematiki oseb s težavami v
duševnem zdravju ter spodbujati oblike pomoči, v katere se
lahko vključi vsak, ki je pripravljen nameniti nekaj svojega
časa sočloveku, ki je v stiski," je povedala Marija Zupanc,
vodja CDZS Gorenjska regija. "Aktivnosti so tako usmerjene
v pridobivanje novih prostovoljcev za delo v programih
združenja ŠENT ter v promocijske aktivnosti." M. A.

Radovljica

Manj pomoči
za prvega otroka

✂

✂

SALON KVALITETNIH TALNIH OBLOG

Občni zbor DU Radovljica
Redni letni občni zbor je pripravilo tudi Društvo upokojencev Radovljica. Poleg 49 članov društva so se ga udeležili še
župan Janko S. Stušek, predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev Gorenjske Janez Šolar, ki je predstavil prispevek o delu in vlogi Pokrajinske zveze DU za Gorenjsko,
direktorica doma dr. Janka Benedika Sonja Resman, predstavnik Zveze borcev Janko Rozman in predstavnik DU Lesce Matko Pogačnik. Člani društva so volili organe, v katerih
je 40 odstotkov novih članov, s čimer je zagotovljena kontinuiteta delovanja društva in hkrati dosežena nujno potrebna osvežitev. Predsednik društva še naprej ostaja Franc
Renko. Predsednik PZDU za Gorenjsko je podelil DU Radovljica plaketo ZDUS za 60 let delovanja društva, kar je
najvišje priznanje, ki ga podeljuje ZDUS. PZDU za Gorenjsko pa je poklonil društvu kot priznanje za ta jubilej majoliko s posvetilom. Priznanja ZDUS za delo v DU so prejeli še:
Jožef Prestrl in Marija Kozamernik, posmrtno priznanje je
bilo namenjeno tudi Ireni Zajc Butorac, katere spomin je
zbor počastil z minuto molka. I. K.

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

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

Nudimo vam pestro izbiro:

Z OGLASOM STALNI

✂

✂

Radovljiški občinski svet je z
amandmajem k novemu odloku spremenil dosedanjo
višino pomoči, ki jo občina
staršem namenja ob rojstvu
otroka. Ta je doslej znašala
130 evrov za vsakega
novorojenčka, po novem pa
bo družina za prvorojenega
otroka prejela sto evrov, za
drugega 150 evrov in za tretjega ter vsakega nadaljnjega
dvesto evrov. M. A.

Radovljica

5%

GOTOVINSKI POPUST

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

Kresalova in Vlačič sta skupaj z dvema žrtvama prometnih nesreč, Petrom in
Matejem, med radovljiške
dijake prišla v okviru nacionalnega projekta "Še vedno
vozim - vendar ne hodim". S
projektom želijo ljudje z izkušnjo prometne nesreče
aktivno sodelovati pri izobraževanju mladih o prometni varnosti in opozoriti na
hude posledice prometnih
nesreč. Člani društva, med
njimi tudi Peter in Matej, so
doslej o svojih življenjskih
izkušnjah pripovedovali že
štiri tisoč dijakom. Kot so
dejali, si želijo, da bi v naslednjih petih letih vsak
mladostnik, star med 15 in
18 let, vsaj enkrat slišal predavanje sovrstnika, ki je žrtev prometne nesreče in priklenjen na invalidski voziček.
"Dogodkov okoli nesreče se
ne spominjam. Vem, da
sem se zbudil s hudo bolečino v vratu in da se nisem

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

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00
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Občinske novice
"Triglav vabi" v Avli

Optimistično kljub recesiji

Razstava glasbenika in slikarja Ivana Prešerna Žana prinaša različne prizore, v katerih igra
prepričljivo vlogo naša najvišja gora s svojimi
stenami in z vsem, kar jo obkroža.
Alenka Bole Vrabec
Že od 1997 se znani in priljubljeni glasbenik Ivan Prešern - Žan posveča tudi slikarstvu. Zdi se, kot da zna
barvitost svojih inštrumentov preliti tudi v drug umetniški medij - v svojo drzno,
polno slikarsko paleto. V galeriji Avla, kjer bo njegova
razstava odprta do 22. aprila, njegov čopič čara prizore
in včasih skrivne poglede na
triglavsko pokrajino. Različni letni časi, različni prebliski svetlobe, različna občutja, stkana okoli gore, ki jo
imamo Slovenci za svoj sim-

Lansko leto poslovno ni bilo med najboljšimi, kljub vsemu ima TD Lesce ambiciozne načrte za letos.

bol. Pri vsej raznolikosti slikarjeve palete pa je čutiti nenehno zavezanost in občudovanje gori, kot da je v potezah čopiča shranjen urok
za njeno večnost.
O slikarjevih odlikah in izraznosti njegovih slik je na
odprtju razstave poglobljeno
spregovorila umetnostna
zgodovinarka in likovna kritičarka Maruša Avguštin, za
imeniten glasbeni uvod pa
je poskrbel "Jazz tandem",
Benjamin Prešern s trobento in Klemen Smolej s kitaro. Tokrat vsem dostopen
"Triglav" je vsekakor vreden
ogleda in naše pozornosti.

Marjana Ahačič
"Tudi po slabi žetvi je treba
sejati," je bil slogan letošnjega občnega zbora največjega turističnega društva v
državi, Turističnega društva
Lesce. "Kriza je močnejša
od pričakovane in traja dlje,
kot je bilo napovedano. Novozgrajena avtocesta nas je
povezala z Evropo, a od nas
obenem odrezala od reke
turistov, ki za kamp Šobec
ne vedo, ker nanj ob cesti ne
opozarjajo obvestilne table,"
je bil kritičen predsednik

društva Zlatko Kavčič, ki je
tudi tokrat pokazal na kritične točke v Lescah.
V Kampu Šobec, čigar lastnik je turistično društvo, je
bilo lani 8 odstotkov gostov
manj kot leto prej in 10 odstotkov manj kot so načrtovali, za 12 odstotkov manjše
je bilo tudi število nočitev.
Domačih gostov je bilo sicer
več kot lani, a predstavljajo
le majhen, komaj 12odstoten delež vseh gostov
kampa. Povprečna doba bivanja gostov v kampu je bila
štiri dni.

Letos v kampu Šobec načrtujejo 6-odstotno povečanje števila gostov in 10odstotno povečanje števila
nočitev.
Več sredstev nameravajo
vložiti v hipodrom, za katerega pripravljajo razvojni
načrt, žal pa, kot je dejal
predsednik društva Zlatko
Kavčič, še vedno ne bodo začeli graditi načrtovane nove
restavracije v kampu, saj je
ta vezana na izgradnjo kanalizacijskega kolektorja,
slednja pa je v pristojnosti
občine.

Zlatko Kavčič

Milena Zupančič med učenci OŠ Antona Janše
Alenka Bole Vrabec
Radovljica - Posebni 30.
marec, ki si ga bodo za
dolgo zapomnili učenci
Osnovne šole Antona Janše ter njihovi pedagogi. V
letu, ko Unicef namenja
vso pozornost revščini in
socialni izključenosti, se
je o svojem delu kot njegova ambasadorka z učenci

pogovarjala Milena Zupančič. Srečanje je potekalo v prisrčnem in sproščenem vzdušju. Milena Zupančič, prvakinja ljubljanske Drame, ki v svojem
prostem času kot ambasadorka Unicefa obiskuje
pomoči potrebne otroke
na različnih koncih sveta,
je radovednim šolarjem
pripovedovala o stiskah, o

pomanjkanju, o izkoriščanju otrok predvsem v neevropskih državah. Neposrednost in impresivnost
njenega pripovedovanja je
zbudila radovednost šolarjev, ki so gostji brez zadrege zastavili vrsto vprašanj
o marsikdaj nepredstavljivo bridkem otroštvu svojih
daljnih in neznanih vrstnikov, ki so velikokrat sirote

brez staršev, ki jih silijo v
beračenje, ki nimajo možnosti, da bi hodili v šolo in
so največkrat lačni in za
katere je brezskrbno otroštvo le sanja. Ob koncu pogovora so si bili učenci
edini, da je to bil to eden
najlepših dogodkov šolskega leta in povabili Mileno Zupančič, naj jih še
kdaj obišče.

Kombinirani depozit:
varna in donosna naložba

foto: Pablo Montañez

Iščete atraktiven način plemenitenja vaših
sredstev? Preverite Kombinirani depozit
UniCredit Bank. Investiran znesek se
razdeli na dva dela. Prva polovica zneska,
za katerega vlagatelj prejme 5 % letno
obrestno mero, se povrne po enem letu,

5%

LETNA OB
R
ZA 12 MES ESTNA MERA
ECEV

skupaj z natečenimi obrestmi. Druga polovica zneska bo za obdobje petih let
obrestovana po variabilni (vnaprej neznani) obrestni meri, vezani na gibanje
borznega indeksa delnic 50 največjih
evropskih podjetij (DJ Euro Stoxx 50).
Tako imate možnost doseganja atraktivnih donosov, pri čemer se upošteva 50 %
stopnja rasti povprečne vrednosti omenjenega indeksa. Neodvisno od gibanj na
kapitalskih trgih, vam UniCredit Bank po
preteku 5 let zagotavlja izplačilo 100 %
druge polovice vloženega zneska.
Minimalen znesek vplačila je 1.000 EUR,
vpisno obdobje pa do 6. 5. 2010.
Dodatne informacije:

PE UniCredit Bank Radovljica

KOMBINIRANI DEPOZIT NA
KRATKE IN DOLGE PROGE.
Novi kombinirani depozit UniCredit Bank je kratkoročna in dolgoročna naložba v
vrhunski formi. Polovico depozita vežete za dobo 12 mesecev po izjemno privlačni 5-odstotni ﬁksni
letni obrestni meri, polovica pa bo za obdobje petih let obrestovana po variabilni obrestni meri, vezani
na gibanje borznega indeksa evropskih delnic DJ Euro Stoxx 50. Ob izteku petletnega depozita
vam zagotavljamo 100-odstotno izplačilo drugega dela glavnice in možnost doseganja atraktivnih
donosov. Minimalni znesek skupne naložbe je 1.000 EUR. Pohitite, vpis traja od 15. marca do
6. maja 2010, z možnostjo predčasnega zaključka. www.unicreditbank.si/kombinirani-depozit

Kombinirani depozit je produkt UniCredit Banka Slovenija d.d., ki je edina odgovorna za le-tega, njegovo trženje in uspešnost. UEFA in
njene povezane družbe, članska združenja in sponzorji (razen UniCredit in UniCredit Banka Slovenija d.d.) niso vključene v obravnavo
in odobravanje produkta, ne dajejo priporočil in ne promovirajo produkta ter ne prevzemajo nobene odgovornosti, povezane z njim.

Kontaktna oseba:

Brigita Šterman
Telefon:

+386 4 5971 631
Elektronski naslov:

Brigita Šterman, vodja PE UniCredit
Bank v Radovljici: »Obiščite nas in izkoristite možnost eno leto brezplačnega
testiranja izbranih bančnih storitev
(transakcijski račun, MasterCard, elektronska banka in brezplačni dvigi na
bankomatih). Vašega bančnega svetoval ca povprašajte tudi za ponudbo
Prestopno leto.«

brigita.sterman@unicreditgroup.si
Delovni čas:

Ponedeljek – petek 8:30 – 16.30
www.unicreditbank.si
Oglasno sporočilo
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Napaka odpihnila medaljo
Timi Gašperin je osvojil peto mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu.
tobra do aprila ne hodim v
šolo. Sem tudi zelo malo
doma in takrat čas izkoristim za trening in počitek.
Šola v ospredje pride šele v
poletnih mesecih, a vem, da
jo moram dokončati. Sem v
športu, kjer se lahko hitro
poškoduješ."

Matjaž Klemenc
Osvojili ste peto mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu v Franciji. Ste
bili z uvrstitvijo zadovoljni?
"Nastopil sem v treh disciplinah: smuku, superveleslalomu in slalomu. Smuk in superveleslalom sta bila zelo
lahka, kar mi nikakor ne
ustreza. V smuku sem bil triinštirideseti, v superveleslalomu pa še deset mest nižje.
Vsekakor daleč od pričakovanj in od tistega, za kar vem,
da sem sposoben. Slalom je
bil organiziran na visoki ravni. Na prejšnjem prvenstvu v
Nemčiji sem bil deveti, tokrat
sem si želel medaljo. V prvem teku še nisem imel pravega občutka. Na ravnini sem
naredil napako in zato pristal
na osmem mestu. Drugo
progo je postavil naš trener
Slavko Zupanc. Postavil je zavito progo, ki mi je ustrezala.
Šel sem brez treme in na polno. Na koncu je to pomenilo
peto mesto, za kar sem bil razočaran. Prepričan sem, da bi
brez napake v prvi vožnji
osvojil medaljo."

Se je s smučanjem začela
vaša športna pot?
"S smučanjem sem začel v
prvem razredu. V začetku
sem pet let sodeloval z Matjažem Penešem. V mladinski
kategoriji sem delal pod vodstvom Mojmira Faganela. Pri
njem sem imel zelo dobro sezono. Po letnikih, gledano na
svetu, sem bil po koncu sezone drugi v slalomu, šesti v veleslalomu in osmi v smuku.
Uspelo se mi je uvrstiti v Creprezentanco, kjer je bil
trener Miha Murovec, za
njim pa Bojana Gostenčnik.
V tem obdobju nisem napredoval, kot je bilo za pričakovati. Sedaj treniram pri
Novinarju, kjer je trener
Brane Čeferin. Poleti sem
bil v B-reprezentanci, pod
vodstvom Romana Rozmana in Slavka Zupanca. Žal
sem se poškodoval in bil odsoten več kot mesec dni. Na
pripravah Novinarja na Norveškem sem se počasi vrnil."
Katera disciplina vam je najbolj pri srcu?

Plavanje

Uspešni na mednarodnem mitingu na Ravnah
Radovljiški plavalci so se udeležili 37. Mednarodnega mitinga Ravne 2010, na katerem je nastopilo 304 plavalcev in
plavalk iz devetih držav. Dve zmagi Radovljici je priplavala
Anja Klinar na 200 m mešano in 400 m mešano ter bila tretja na 400 m prosto. Nina Cesar je bila najhitrejša na 400 m
prosto, bila druga na 200 m prosto in dvakrat tretja (800 m
prosto, 1500 m prosto). Robi Žbogar je zmagal na 200 m
delfin in bil drugi na 200 m prosto. Piko na i je z zmago dodal Robi Vovk na 200 m prsno. Plavalci Gorenjska banka
Radovljica so pripravili redni občni zbor, kjer vsako leto dobijo priznanja najboljši plavalci, pogoj pa je uvrstitev med tri
na državnem prvenstvu. Vrhunsko priznanje so prejeli: Luka
Turk, Robert Žbogar, Robert Vovk, Anja Klinar, Neja Škufca,
Teja Zupan, Sara Isakovič. Zlata priznanja so prejeli: Monika Močnik, Maja Cesar, Špela Škufca, Špela Perše, Tjaša
Pintar, Juš Pogačar, Darko Djurič. Srebrna priznanja so prejeli: Tjaš Štihovič, Nejc Dolenc, Martin Slivnik, Gaber Surjan, Gašper Noč. Bronasta priznanja so prejeli: David
Klančar, Gaja Kristan, Živa Rus, Maruša Rampre, Zala
Černič, Žiga Omahen, Simon Fajfar, Miha Novak, Maksim
Žvegelj, Iris Urbančič, Mina Kašca, Ajda Teran, Žan
Pogačar, Dragovan Širnik Kristjan. Podeljeno je bilo tudi
šest priznanj za zaključek športne kariere, prejeli so jih:
Gabriela Brčinovič, Barbara Frelih, Ema Palovšnik, Ema Liza
Šiler, Igor Jurekovič in Rok Vovk. Brez dobrih trenerjev zgodba ne bi bila tako uspešna. Tukaj bi omenili Miha Potočnika, Alena Kramarja, Aleša Rebca, Urško Potočnik, Mateja
Globočnika, Anžeta Dacarja in Katjo Ovsenik. M. K.
Nogomet

Remi in dva poraza
Nogometaši Lesc, ki nastopajo v 3. slovenski ligi zahod, so
začeli s spomladanskim delom. Odigrali so dve tekmi v
gosteh in izgubili z Adrio 3:0 in s Kamnikom 2:0. Doma so
gostili Brda. Vodili so z 1:0 in 2:1, ob koncu pa so gostje
izenačili na 2:2. Gole za Lesce sta dosegla Klemen Konc in
Jaka Gorišek. M. K.
Rokomet

Tri zaporedne zmage
V 2. rokometni ligi se Radovljica bori v skupini od 9. do 14.
mesta. Do sedaj so odigrali tri tekme in vse tri zmagali. Najprej so v izenačeni tekmi na gostovanju premagali Pomurje
z rezultatom 27:29. Gole so dosegli: Završnik 9, Krt 8, Janežič 5, Ranko 2, Janež 2, Batos 2, Studen 1. Sledili sta dve tek-

Timi Gašperin iz Begunj
"Najraje imam slalom in
tudi po rezultatih sem najmočnejši v tej disciplini.
Najslabši sem v veleslalomu. Dobro se zavedam, da
je ta disciplina osnova za
vse, zato moram na tem v
prihodnje čim več delati."
Zaradi smučanja verjetno
trpi tudi šola. Kako to uskladite?
"Hodim v jeseniško gimnazijo, na športni oddelek, kjer
mi veliko pomagajo. Od ok-

Koliko so vam blizu ostali
športi?
"Za smučarje pravijo, naj bi
imeli splošno znanje o
vsem. Tudi sam sem nekaj
časa igral golf, rad se potapljam, vozim s kolesom navzdol. Kondicijski treningi
vključujejo košarko, nogomet, in-line hokej, kolo in še
kaj. V sklopu kondicijskega
treninga smo šli dvakrat
skočiti s padalom v tandemu
in sem bil zelo navdušen."
Za prihodnost ste si v smučanju verjetno postavili določene cilje?
"Upam, da bo moja kariera
trajala še kar nekaj časa. Želim priti v svetovni vrh in
osvojiti olimpijsko medaljo.
Volje za delo mi ne manjka."

mi v domači dvorani. Najprej je padla Drava, z rezultatom
31:23. Gole so dosegli: Pirman 5, Završnik 4, J. Križaj 4, M.
Križaj 3, Janežič 3, Celar 3, Janež 2, Batos 2, Ranko 2, Štalc 1,
Studen 1, Krt 1. V tretji tekmi so Pomurci gostovali v Radovljici. Za razliko s tekme na gostovanju so tokrat varovanci
trenerja Primoža Porija slavili visoko zmago 34:20. Gole so
dosegli: Studen 10, Ranko 5, Janežič 4, Batos 3, Završnik 3,
Janež 3, Krt 2, Celar 1, Pirman 1, J. Križaj 1, Gosnik 1. M. K.
Streljanje

Uspešen nastop Potočnika na Norveškem
Grega Potočnik je v sklopu reprezentance tekmoval na
evropskem mladinskem prvenstvu v Merakerju na
Norveškem. Med 68 strelci se je uvrstil na dvanajsto mesto.
Radovljiški strelci so tekmovali na regijskem tekmovanju z
zračno puško, ki je potekalo v Kranju. V kategoriji kadetov je
bil Jan Kozinc drugi, Timo Oman pa peti. Pri mladincih je
Grega Potočnik zmagal, Anže Tomažin pa je bil peti. Na
Ptuju je potekal peti krog mladinske lige, na katerem je
nastopilo 44 strelcev. Grega Potočnik je bil prvi, Anže
Tomažin štirinajsti in Jan Kozinc osemnajsti. Ekipno so
dosegli drugo mesto. Drugi so bili tudi v skupnem seštevku.
Posamezno je bil v skupnem seštevku Grega prvi, Jan enajsti in Anže trinajsti. V finalu slovenske dopisne lige je bil
Anže Tomažin prvi, Timo Oman pa peti. V ženski kategoriji
je bila Neža Turk prva. M. K.

Pokljuka

Peter Zupan ostaja na čelu biatloncev
Konec marca so se na zadnji redni seji minulega štiriletnega olimpijskega obdobja zbrali člani zbora za biatlon. Na
njej so izbirali tudi novega predsednika, pomembno funkcijo pa so znova zaupali Radovljičanu Petru Zupanu, ki zbor
vodi že od leta 1993. Za strokovno podporo biatlonski panogi bo v strokovnem svetu tudi po novem skrbel nekdanji tekmovalec Janez Ožbolt, člani tekmovalne komisije pa so Janez Gregorin, Janez Kunstelj in Matej Fele. V. S.
Radovljica

Začenjajo se plavalni tečaji
Plavalni klub Gorenjska banka Radovljica organizira 10-urni
začetni plavalni tečaj za odrasle neplavalce. Začetek tečaja
bo v ponedeljek, 19. aprila, zvečer. Tečaj bo potekal trikrat
na teden na Kopališču Radovljica od 20. do 21. ure. Klub
organizira 12-urni začetni in nadaljevalni plavalni tečaj za
otroke od petega leta starosti dalje. Tečaj bo potekal ob sobotah in nedeljah od 10. do 25. aprila. Od 12. do 23. aprila
pa organizirajo tudi 10-urni začetni in nadaljevalni tečaj za
otroke, stare pet let in več. Tečaj bo potekal od ponedeljka
do petka med 16. in 17. uro. M. A.

S Trentinom za finale lige prvakov
Blejski odbojkarji so se z nekaj sreče in s pomočjo Paris Volleyja, prebili v skupino. V izločilnih dvobojih so bili zelo
uspešni. Najprej so v osmini finala presenetljivo, a povsem
zasluženo izločili italijansko Macerato. V četrtfinalu jim je
nasproti stal Hypo Tirol, stari znanec iz Interlige. Po slabi
igri v Innsbrucku so se Blejci znali pobrati in se z zlatim nizom prebili na finalni turnir lige prvakov v Lodž. Turnir se
začne jutri. ACH Volley v polfinalu čaka italijanski Trentino,
lanski evropski in svetovni klubski prvak. Naši prvaki gredo
lahko na Poljsko povsem sproščeno, saj so zastavljene cilje
že presegli. Blejci uspešno igrajo tudi v državnem prvenstvu, kjer so v "sosedskem" dvoboju premagali UKO Kropo.
Kroparji so se s porazom proti ACH poslovili od prvenstva.
Z uvodnim nastopom v prvi ligi morajo biti povsem zadovoljni. Niso samo obstali v ligi, ampak so se uspeli uvrstiti v
končnico državnega prvenstva. S tem so dokazali, da je v tej
ekipi potencial in so vsekakor najprijetnejše presenečenje
prvenstva. M. K.

Uspešni nastopi v Super ligi
Balinarji Radovljica Alpetour še naprej navdušujejo v Super
ligi. V šestem kolu so doma izgubili proti Lokateks Trati z
rezultatom 8:14. Sledile so štiri zmage. Doma so premagali
Luko Koper z rezultatom 16:6, v gosteh pa Skalo s 16:6, Postojno 15:7 in Hrast 14:8. Po 10. kolih je na vrhu lestvice, s
polnim izkupičkom, Lokatekst Trata. Od drugega do četrtega mesta najdemo Krim Stiking, Planino Ribnikar in
Radovljico Alpetour. Vse tri ekipe so zabeležile sedem zmag
in tri poraze. M. K.

Taekwon-do

Katja Bahun najboljša na državnem prvenstvu
V Radovljici je potekalo 20. državno prvenstvo v taekwondoju. Nastopilo je 150 tekmovalcev iz osmih klubov. V kategoriji dečki, deklice, do 14 let je bila Neja Fister prva v
formah rumeni pas in tretja v borbah -30 kg, Katja Bahun je
bila prva v formah modri pas in v borbah -45 kg, Manca Korošec prva v borbah +55 kg in tretja v formah zeleni pas,
Tjaša Erznožnik je bila prva v borbah -45 kg in tretja v
formah zeleni pas, Ajda Štancer druga v borbah -50 kg, Beno
Kunčič drugi v borbah -40 kg, Luka Zalar, drugo mesto
borbe -50 kg. Pri mladincih in mladinkah do 18 leta je Katja
Fumič zmagala v borbah -60 kg, Carmen Galičič je bila prva
v borbah +60 kg in tretja v formah rdeči pas, Bernarda Ahlin
je bila prva v formah rumeni pas in Pia Demšar druga v
formah črni pas, 1. DAN in tretja v borbah -55 kg. V kategoriji
člani, članice, nad 18 let, je bil Lovro Ozmec tretji v formah
rdeči pas, Matej Eigner pa drugi v formah zeleni pas. Skupno je Taekwon-do klub Radovljica osvojil tretje mesto. Katja
Bahun je bila proglašena kot najboljša tekmovalka celotnega tekmovanja. M. K.

Od 1 do 5 vas odpelje na izlet!
Zaradi velikega zanimanja in odziva spet začenjamo z
nagradno igro: zbirajmo številke od 1 do 5 (ponavadi smo
jih zbirali od 1 do 4, tokrat pa morate počakati še številko 5).
Prve številke bodo objavljene aprila na celostranskem
Mercatorjevem oglasu v Kranjskem glasu, Kranjčanki,
Jeseniških in Deželnih novicah. Številko izrežite in jo prilepite
na kartonček, ki ga boste našli v Mercatorjevih prodajnih
centrih Savski otok, Primskovo, Lesce in Jesenice. Toda
pozor: številke ne bodo objavljene čisto vsak mesec, zato
morate počakati toliko časa, da boste zbrali vseh pet številk.
Ko jih boste imeli, boste polepljene kartončke oddali v
nabiralnike v omenjenih Mercatorjevih centrih. Izžrebali
bomo 48 srečnežev, ki se bodo z nami odpravili na enodnevni
izlet presenečenja. Vabljeni k sodelovanju!
V nagradni igri lahko sodelujete večkrat, stari pa morate biti najmanj
18 let. Pravila nagradne igre najdete na www.gorenjskiglas.si.
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Kultura
V Kropi so plesali

Tudi lani uspešni
Recesija se na poslovanju Linhartove dvorane ni poznala, težave zaradi desetodstotnega
zmanjšanja proračunskih sredstev.
Marjana Ahačič

V dvorani Kulturnega doma v Kropi so pripravili območno
srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, na katerem so
sodelovali folklorniki iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. S starimi otroškimi igrami, plesi in petjem je najprej nastopilo devet otroških in mladinskih skupin, največ jih je bilo
iz občine Bohinj. Predstavili so se tudi otroci otroške folklorne skupine Kresničke iz Radovljice in otroška folklorna skupina Voše iz podružnične šole Ovsiše. V večernem delu je po
odru zaplesalo še šest odraslih skupin, tri iz Bohinja, dve z
Bleda in Vuk Karadžić iz Radovljice. Slednja je predstavila
plese in igre centralne Srbije. Srečanji sta spremljala tudi
strokovna spremljevalca, s katerima so imeli mentorji po srečanju razgovor. "Ocenjevalca si ogledata vsa gorenjska srečanja in predlagata najboljše skupine za regijsko srečanje.
Letos je radovljiški javni sklad organizator otroškega regijskega srečanja, ki bo v nedeljo, 18. aprila, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu in upamo, da bo izbrana tudi katera
od naših skupin," je še povedala Tatjana Kržišnik, vodja izpostave JSKD Radovljica. K. B.

Razstava "Dogodki v občini Radovljica 2009"
V galeriji Pasaža v radovljiški Graščini je na ogled fotografska razstava "Dogodki v občini Radovljica 2009". V dveh delih bo na ogled 60 izbranih fotografij devetih avtorjev, ki so
sodelovali na razpisu Fotografskega društva Radovljica za
pregledno fotografsko razstavo. Projekt je na javnem razpisu podprla Občina Radovljica z namenom oblikovanja arhiva dokumentarnih fotografij. Kot je povedal predsednik društva Žarko Petrovič, je na razpis prispelo 483 fotografij, izmed katerih je izbor za razstavo opravila tričlanska žirija;
predloženi sta bili tudi dve prezentaciji računalniških diapozitivov. Fotografije predstavljajo različne prireditve in druge
dogodke, nekatere pa spremljajo tudi gradbene naložbe. V
Pasaži bo razstava na ogled do 31. maja, društvo pa podoben razpis načrtuje tudi letos. M. A.

RAZPIS ZA VPIS UČENCEV
V GLASBENO ŠOLO RADOVLJICA
ZA ŠOLSKO LETO 2010/11

"Linhartova dvorana je izpolnila pričakovanja svojih
abonentov in drugih, ki se
udeležujejo njenih prireditev," je z delom v preteklem
letu zadovoljen direktor Andrej Kokot. "Veliko prireditev, posebej proslave ob občinskih in državnih praznikih, je brezplačnih, zadovoljni smo tudi, da je naraslo število obiskovalcev prireditev na Linhartovem trgu,
ki smo jih opravljali v okviru
dejavnosti lokalne turistične
organizacije."
Kljub temu, pravi, sta na področju programskega delovanja v povezavi s proračunskim financiranjem na dan
prišli dve dilemi. "Obe se vrtita okrog premajhnega deleža, ki ga iz občinskega proračuna dobimo za splošne
stroške delovanja (in doma-

Linhartova dvorana je lani beležila skoraj 9 tisoč
obiskovalcev kino predstav. Tudi zato, ker so na
območju Zgornje Gorenjske edini t. i. art kino,
po številu obiskovalcev pa med tovrstnimi drugi
v Sloveniji.

la nič za programsko delovanje). Zato se je izkazalo, da
smo med najdražjimi ponudniki pri ceni abonmajev
in ceni posamične vstopnice
za gledališke predstave.
Tudi gledaliških in glasbenih predstav za sladokusce,
ki so praviloma slabše obiskane, si ne moremo privoščiti, zaradi česar iz kulturno
izobraževalnega vidika našega delovanja ne moremo izvajati tako, kot nam veli
naše temeljno poslanstvo."
Kot je še dejal Kokot, so zadovoljni, ker so lani povečali
število razstav v prostorih
Linhartove dvorane in uvedli potopisna predavanja.
Jih pa v prihodnjih nekaj letih čaka prehod na digitalizacijo opreme za filmsko
predvajanje, ki jo, kot pravi,
sami ne bodo zmogli, saj bi
zanjo potrebovali vsaj 100 tisoč evrov.

Pestra glasbena pomlad
Uspešno na tekmovanjih, pestro na koncertnem področju. Prihodnji teden v Radovljici
kar 36 godalnih orkestrov.
Marjana Ahačič
V Glasbeni šoli Radovljica je
v teh dneh posebej pestro.
Potem ko so letos pripravili
kar nekaj dobro obiskanih
koncertov - med drugim so
ob kulturnem prazniku skupaj z občino in JS za kulturo
pripravili občinsko proslavo
- ter skupaj z Glasbeno šolo

Jesenice pripravili regijsko
tekmovanje mladih glasbenikov, se veselijo tudi lepih
uspehov svojih učencev na
regijskih in državnih glasbenih tekmovanjih. Veseli jih
tudi, da je njihov učenec,
harmonikar Žiga Grm,
uspešno opravil sprejemne
izpite in je sprejet na srednješolsko izobraževanje na

Konservatorij za glasbo in
balet v Ljubljani. Zdaj pa vse
moči usmerjajo v pripravo
že 5. abonmajskega koncerta. "V bistvu gre za štiri koncerte v dveh dneh. V baročni
dvorani se bo v soboto, 16.,
in nedeljo, 17. aprila, predstavilo 36 godalnih orkestrov slovenskih glasbenih
šol. Koncerti bodo ob 10.30

dopoldan in ob 16.30 popoldan," je povedala pomočnica ravnateljice Maja Gogala
Dvoršak. Zadnji, 6. abonmajski koncert pa bo maja,
ko se bodo v baročni dvorani
predstavili nekdanji učenci
radovljiške glasbene šole, ki
so zdaj dijaki Konservatorija
za glasbo in balet v Ljubljani.

Glasbena šola Radovljica obvešča, da bo potekal
vpis novih učencev za šolsko leto 2010/2011 od
ponedeljka, 3. maja 2010, do srede, 12. maja 2010.

Si želite lastne
garaže v Radovljici?

Vpišete se lahko v tajništvu Glasbene šole
Radovljica, Linhartov trg 1, Radovljica, vsak
dan od 8. do 14. ure, v sredo cel dan.

Na odlični lokaciji, Cankarjeva ulica,
prodamo 12 garaž!
Vse informacije na številki 041/341 446

Sprejemni preizkusi za novo vpisane učence
bodo po razporedu potekali 21. maja in 22.
maja 2010. Razpored sprejemnih preizkusov bo
objavljen na oglasni deski in spletni strani šole
po 17. maju 2010.
Vpisovali bomo v naslednje oddelke:
PIHALA: prečna in kljunasta flavta, klarinet in
saksofon, oboa, fagot
TROBILA: trobenta, rog, pozavna, bariton in tuba
GODALA: violina, viola, violončelo in kontrabas
KLAVIR, ORGLE, PETJE, TOLKALA,
HARMONIKA, KITARA in HARFA.

●

izdelava lesenih strešnih konstrukcij

●

pokrivanje vseh vrst kritin

●

pokrivanje vseh vrst pločevinastih kritin

●

izdelava in montaža vseh vrst stavbno
kleparskih elementov
polaganje in montaža gips plošč
(Knauf, Rigips)

V predšolsko glasbeno vzgojo (PGV) bomo vpisovali otroke rojene v letu 2005, v glasbeno pripravnico (GL. PRI) pa otroke rojene v letu 2004.

●

montaža strešnih oken Velux

●

licenčni krovec za strešno kritino Gerard

Vogrinčič Miha s.p.

Glasbena šola Radovljica, Linhartov trg 1, Radovljica

●

Število učencev je omejeno.

Vabljeni !

Blejska Dobrava 126, 4273 Blejska Dobrava, tel.: 04/584 53 40, fax: 584 53 41, e-pošta: vogrincic.miha@gmail.com
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Mnenja
Obvestilo

odložili na drugo stran gozda ob Šlandrov dom, kjer še danes
leži.
In glej ga zlomka, pred približno
dvema mesecema so vajo
ponovili. Ogledala sem si rezultat pravega masakriranja.
Nisem mogla verjeti svojim
očem. Spet posekanih nekaj
smrek nad kopališčem in še
kakšna kar tako. Ob ogledu
štorov sem ugotovila, da je smrekovina zelo zdrava (torej niso
bile posekane zaradi kakšne
bolezni). Debla so odpeljali, kar
je razvidno iz kolesnic težke
mehanizacije (po poti so nastale
luknje). Smrekove veje so
nametane na kupe, sem in tja,
kot je padlo. Ožgano je bilo tudi
nižje grmovje nad kopališčem,
veje ležijo, kot so padle.
Tako se sedaj odpre pogled na
kopališče, saj lepe vedute ne
motijo drevesa in grmovje, moti
le pogled na lesovje, nametano
navzkriž. Klopic, kjer si lahko
posedal v senci, ni več. Skratka,
res je kaj videti.
Sprašujem: kdo je lastnik gozda,
kdo in zakaj je odobril takšen
način izsekavanja, kdo je debla
kupil, kdo bo poskrbel za
pospravilo vejevja in kdaj se bo to
zgodilo, kdaj se bomo lahko sprehajali po lepem gozdiču (prav
dobro se še spominjam, kakšen je
bil za časa moje mladosti);
sprašujem tudi, ali se kdaj kdo
od pristojnih sprehodi skozi
gozdič in njegovo okolico, ker bi

Časopisni svet Deželnih novic je na seji 25. marca sprejel
sklep o spremembah in dopolnitvah programske zasnove Deželnih novic, na podlagi
katerih bodo pisma bralcev,
ki so bila doslej obravnavana
v rubriki Mnenja, v časopisu
le najavljena z naslovom in
imenom avtorja, v celoti pa
objavljena na spletni strani
časopisa Gorenjski glas. Odločitev je bila sprejeta glede
na pomanjkanje časopisnega
prostora in v skladu z vsebinskimi izhodišči časopisa, ki
jih opredeljuje odlok. Odločitev ČS velja od naslednje
številke Deželnih novic dalje.
Marjana Ahačič,
urednica Deželnih novic

Drvarji po
radovljiško
Ker so vas polna usta govorjenja
o ohranitvi narave in ker se približuje 17. april, ko bodo prostovoljci čistili "na črno urejena"
smetišča, sem se odločila
napisati nekaj vrstic o drvarjenju oziroma masakriranju dreves
in grmovja na Obli gorici v
Radovljici (zaščiteno območje).
Že pred leti so nad kopališčem
posekali kar nekaj zelo visokih
smrek, debla odpeljali, vejevje pa

lahko na licu mesta videl rezultat izsekave. Pričakujem odgovore.
Dodala bi še naslednje: če komu
v Radovljici omeniš kakšen problem, dobiš odgovor, da ni denarja oziroma da ni pristojen (ali se
ti pristojni oziroma nepristojni
in dobro plačani ne morejo dogovoriti ob vseh možnostih komunikacije?). Ali ni cilj vseh
nas stopiti skupaj, zagotoviti
denar (ta se vedno najde, če so
ljudje za to) in stvar urediti v
veselje vseh.
Cvetka Pezdič,
Radovljica

Višek zavajanja
župana Radovljice
Janka S. Stuška
Ogorčen sem nad neresničnimi izjavami župana Janka S.
Stuška v zadnjih deželnih
novicah, glede obnove Kranjske in Gradnikove ceste in
navajam naslednje:
- za župana so črni priključki
in dovozi tisti, ki obstajajo več
kot 30 let in so vezani na zakonita gradbena dovoljenja
objektov;
- zemljišče za razširitev
Kranjske je v večinski lasti
občine, župan pa si je zamislil mejo OPP 20 m zunaj cestišča (verjetno za druge

namene) in si prilastiti dovoze na cesto;
- zavajanje občanov (vsakemu občanu posebej je bil predstavljen drugačen in popravljen osnutek OPP);
- osnutek se je sprejemal takoj
po javni razgrnitvi;
- občani smo dobili smešne
pogodbe namesto razlastitve že
pred javno razgrnitvijo in
samim osnutkom OPP;
- na občinski seji je bilo glasovanje tajno, občane je podprla
večina svetnikov, tako opozicija
kot koalicija;
- župan navaja, da rešuje vpadnico že od l. 1983, kar je res
žalostno, da v vseh letih županovanja želi sedaj nekaj mesecev pred volitvami svojo
vnovično kandidaturo graditi
na plečih občanov.
Prebivalci Kranjske že več let
težko pričakujemo obnovo te
ceste, saj se nam bo izboljšala
pretočnost in varnost prometa,
ki nas zelo obremenjuje.
Župan bi lahko v teh letih
sprevidel, da ni več enopartijskega sistema, ko so v svoji aroganci poljubno in svojevoljno
razlaščali. Zavedati se mora,
da je v plačani službi občanov,
s katerimi mora najti dialog.
Župan navaja tudi druge interese občanov.
Če so interesi občanov poziv
občini za ureditev razmer avtobusnega postajališča pred osnovno šolo, saj je brez lovilcev

olj in jaškov za meteorne vode
in se vse odplake zlivajo na
Kranjsko.
Ali za izpolnitev notarsko overjene pogodbe s podpisom župana izpred sedmih let.
Ali privatno zgrajene ceste, brez
obvestila in soglasja lastnika,
spreminja v občinska.
Ali izdaja občinske lokacijske
informacije, kjer si vzame pravico njegovega predhodnega podpisa, kaj se bo v prihodnje
gradilo, kljub že sprejeti
namembnosti zemljišča.
Za vse te trditve imam dokaze,
obenem naj povem, da nisem
član nobene stranke.
Jože Božič,
Kranjska cesta,
Radovljica

Obvezno članstvo
v Kmetijsko
gozdarski zbornici
Ne strinjam se z obveznim
članstvom v katerikoli organizaciji ali društvu, zato sem na
razne načine poskušal, da bi se
izognil plačevanju prispevka,
ki resnično ni visok (8,35 evra).
Bolj je šlo za princip kot strošek, saj sem vztrajal kar nekaj
časa (2004 - 2007), sedaj pa,
ko mi je tudi varuhinja človekovih pravic pojasnila, da je
bilo obvezno članstvo v KGZ

že dvakrat podvrženo ustavnosodni presoji in da plačevanje
ni neskladno z Ustavo RS in
da je to pravica KGZ, moram
odnehati in ne nameravam nadaljevati spora v EU, kot sem
to nameraval v začetku "boja
za človekove pravice".
Varuhinja me je v odgovoru
tudi poučila, da bi lahko vložil
zahtevo za spremembo zakonodaje, a s 5.000 podpisi volivcev bi bilo odločanje poslancev
še vedno vprašljivo, saj tam odločajo o bolj pomembnih zadevah na kmetijskem ministrstvu
(pasje zadeve).
V zadoščenje mi je, da sem s
"kaznovanjem neposlušnega
državljana" nekaj le prispeval v
proračun RS, da bi lažje prebrodili gospodarsko krizo.
Malo pa le vedno "skeli bolečina", da še vedno plačujem nekaj po Zakonu.
Naj bo moj prispevek v prihodnje namenjen tistim, ki so izglasovali obvezno članstvo v
zbornici, vse dotlej, dokler jaz
ne bom ustanovil svoje zbornice neplačnikov prispevka po zakonu in v svoj statut bomo zapisali edino obvezo, da ne plačujemo prispevka Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije.
Razmislite o članstvu!
Lepo vas pozdravljam!
Slavko Škofic,
Brezje

Obvestilo o rednem praznjenju greznic v občini Radovljica v letu 2010
Naselje
Begunje na Gorenjskem
Brda
Brezje

Št.
greznic
168
9
116

Brezovica

36

Češnjica pri Kropi

28

Črnivec

61

Dobro polje

26

Dvorska vas

45

Globoko

5

Gorica

1

Hlebce

16

Hraše
Kamna Gorica
Kropa
Lancovo

23
109
3
12

Lesce

44

Lipnica

1

Ljubno

5

Mošnje

4

Nova vas pri Lescah

4

Otoče

4

Ovsiše

8

Peračica

7

Podnart

11

Poljšica pri Podnartu

2

Posavec

5

Praproče

1

Prezrenje

2

Radovljica

16

Spodnja Dobrava

5

Spodnja Lipnica

1

Srednja Dobrava

3

Vošče

2

Zgornja Dobrava

1

Zgornja Lipnica
SKUPAJ

2
786

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEPT

OKT

NOV

Komunala Radovljica je konec marca
2010 začela z rednim letnim praznjenjem greznic v občini Radovljica.
Tako je letos predviden odvoz grezničnih gošč iz vseh greznic, ki so bile
zadnjič izpraznjene leta 2007. Teh
greznic je skupno 786 in se nahajajo
v 35 naseljih. Zaradi lažje obvladljivosti terenskega dela bo praznjenje navedenih greznic potekalo sistematično po posameznih naseljih, sledeč
po abecednem redu naselij. Redno
praznjenje greznic bomo zaključili
predvidoma v drugi polovici novembra. Termini, navedeni v tabeli, so okvirni, vse stranke pa bodo pred praznjenjem tudi pisno obveščene.

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

Vzporedno z navedeno dejavnostjo
bomo še naprej izvajali interventni
odvoz grezničnih gošč.
Vse nove uporabnike (ki še ne plačujejo tarifnih postavk 'odvajanje' in
'čiščenje odpadne vode' več kot tri
leta) obenem naprošamo, da nas obvestijo o morebitnih greznicah oz. individualnih komunalnih čistilnih napravah, saj jim bomo le tako lahko
omogočili njihovo praznjenje. Prav
tako prosimo vse stranke, ki so imele
zadnje praznjenje svojih greznic v
letu 2007, pa morda ne bi prejele
obvestila v predvidenem terminu, da
nas na to opozorijo.
Dodatne informacije o praznjenju
greznic je mogoče dobiti na sedežu podjetja (Komunala Radovljica,
d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240
Radovljica, tel.: 04/537-01-11)
ter na telefonskih številkah Centralne čistilne naprave Radovljica:
04/531-27-08 in 04/530-36-30.

Zbirni center
Radovljica je odprt:
● ponedeljek, torek,
četrtek in petek
od 8. do 14. ure

●

sreda od 8. do 18. ure

●

sobota od 8. do 12. ure

Dežurni vodovodni
monter GSM:
031/210-023
Pokopališko - pogrebna
služba GSM:
041/655-987

Deželne novice, petek, 9. aprila 2010
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Prireditve
April 2010
Linhartova dvoranaRadovljica
12. aprila ob 20. uri:
MANCA IZMAJLOVA
Pomladni koncert. ZA IZVEN

15. aprila ob 18. uri
NIKARAGVA
Potopisno predavanje, Dimitri Duhannoy in Petra Klinar.

16. aprila ob 17. uri:
SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS
Predstava za otroke. Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje
in traja 45 minut.

22. aprila ob 18. uri:
VZHODNA AFRIKA
Potopisno predavanje, Simona Šivec in Eva Tomšič. ZA IZVEN
Predprodaja vstopnic na blagajni Linhartove dvorane (tel.: 537 29 11)
od petka do nedelje od 17. do 20. ure. Informacije in rezervacije po
tel.: 537 29 00 od 8. do 14. ure vsak delavnik.

www.gorenjskiglas.si

Knjižnica A. T. Linharta
April 2010 vedno ob 19.30
TORKOVI VEČERI
13. aprila
PRAZNOVANJE POMLADI IN VELIKE NOČI
Ob izidu knjige o praznovanju pomladi in velike noči pri založbi
Modrijan bo naš gost avtor knjige, etnolog Damjan J. Ovsec.

20. aprila
KRATKO ČUDEŽNO ŽIVLJENJE OSCARJA WAA
Svoj najnovejši prevod bo predstavila domačinka in prevajalka Alenka
Bole Vrabec.

Ponedeljek, 12. aprila, ob 19. uri
KLEPETALNICA ZA STARŠE
Predstavniki Lokalne akcijske skupine Radovljica v sodelovanju s
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica vabijo starše na srečanje z
naslovom "Kaj lahko storim, ko se zdi, da ni več poti naprej?" Z vami
bosta tokrat Aco Arsov, predsednik društva Doulos, in Lili Kozinc.

2. aprila - 15. aprila
PRIREDITVE OB MEDNARODNIH IN SLOVENSKIH
DNEVIH KNJIGE
MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE (2. APRIL)
Slovenska sekcija IBBY in Društvo slovenskih pisateljev sta predlagala
akademsko ilustratorko Ančko Gošnik Godec in pesnika Toneta Pavčka za literarno nagrado Astrid Lindgren Memorial Award.
Za nagrado ALMA 2010 kandidirata akademski slikarki Alenka Sottler
in Lila Prap. Ob tej priložnosti smo pripravili razstavo njihovih nominiranih del, ki si jih lahko ogledate v knjižnici ali izposodite na
dom.

1. aprila - 15. aprila
MOJA NAJ SUPERKNJIGA
Razstava najljubših knjig za otroke po izboru mladih bralcev, tako
naše kot slovenskih knjižnic. Knjige si lahko ogledate v knjižnici ali izposodite na dom.

15. aprila - 30. aprila
SLOVENSKI DNEVI KNJIGE (21. - 25. APRIL)
SVETOVNI DAN KNJIGE (23. APRIL)
Ob svetovnem in slovenskih dnevih knjige Vas vabimo, da posežete
po razstavljenih romanih slovenskih pisateljev, ki so izšli v letu 2009.

Četrtek, 15. aprila, ob 10.30
POGOVOR O KNJIGAH
Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
manj novih knjigah. Tokrat bomo govorili o knjigi "Tajne vojne" britanskega pisatelja Gordona Thomasa. Vabljeni!

Četrtki ob 17. uri
OTROŠKE PRIREDITVE

Knjižnica Lesce
Ves mesec
VELIKA NOČ
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. A OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod
mentorstvom Helene Cilenšek in Helene Verčič.

15. aprila
MUZEJ NA OBISKU
Ustvarjalno delavnico MEDJEDEK bo za otroke, stare vsaj 4 leta,
pripravila muzejska pedagoginja Katja Praprotnik iz Čebelarskega
muzeja v Radovljici.

Planinsko društvo vabi
10. aprila: Gradiška tura - Abram

22. aprila
SKOZI PRAVLJIČNI GOZD K MUCI COPATARICI
(Desa MUCK in Lucija RAKOVEC). Predstavo za otroke, stare vsaj 3
leta, bodo zaigrali otroci iz gledališke skupine Bobrčki POŠ Ljubno
pod vodstvom Lucije Rakovec.

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom

Sreda, 21. aprila, ob 18. uri
RDEČA KAPICA (J. in W. GRIMM)
Lutkovno predstavo na waldorfski način bo za otroke, stare vsaj 4 leta,
uprizorila waldorfska učiteljica Lilijana Benić Drobac.

Petek, 23. aprila, ob 18. uri
INSIDE OUT

velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bohinj, Bled,
Radovljica in Gorje

Izhodišče: Gradišče pri Vipavi. Po deloma zavarovani poti do
kmečkega turizma Abram na planoti Nanos. hoje 4 - 5 ur, krožna, na
vzponu deloma zahtevna pot. Vodnika: Franc Golmajer in Jure Vreček

24. aprila: Kucelj na Čavnu
Južni obronki Trnovskega gozda. Tura primerna za vse planince
hoje 4 - 5 ur. Vodnika: Jana Remic in Manca Sušnik

30. aprila: Prvomajsko kresovanje pri Valvasorjevem domu
Informacije in prijave: sreda in četrtek od 18. do 19.30 po telefonu 531
55 44 ali 031/345 209.

Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
drugačen način, bo v petek, 23. aprila 2010, ob 18. uri.

28. in 29. aprila 2010, med 10. in 14. uro
Med počitnicami bo potekalo skupno druženje ob družabnih igrah.

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

Ves mesec
NEBO NAD NAMI
Ob mednarodnem letu astronomije bomo vsak mesec pripravili razstavo knjig o vesolju in spoznali eno izmed ozvezdij. Aprila bo to
ozvezdje Ovna.

Kropa

Mojstri pevci v kropi
V spomin na 100. obletnico rojstva tenorista Antona Dermote iz Krope Ustanova Poti kulturne dediščine Slovenija
organizira mednarodni vokalni ciklus Mojstri pevci. Prvi
koncert z naslovom Pesmi dveh domovin: argentinski in
slovenski samospevi bo v nedeljo, 18. aprila, ob 18. uri v
Cerkvi Matere božje v Kropi. Pel bo Marcos Fink, na klavir
ga bo spremljala Jelena Boljubaš.
K. B.

Očistijo, operejo in polikajo
Pralnica in likalnica Suzi se je po dveh desetletjih uspešnega dela iz Radovljice preselila v Lesce.

Pralnica Suzi Simonetič Suzana s.p., Železniška ulica 5, Lesce

"Veseli smo, da smo prišli sem, v center Lesc, v nove,
udobne in sodobne prostore, kjer bodo stranke lažje našle
pot do nas," sta ob selitvi pralnice in likalnice v Lesce
zadovoljna povedala lastnika Boris Jeglič in Suzana Simonetič.
Tako podjetja kot posamezniki pralnico in likalnico Suzi že
dvajset let poznajo po dobro opravljenem delu. V pranje
so jim oblačila in perilo dajale gostilne, hoteli, podjetja in

zasebniki. Ker je bila nekdanja lokacija nasproti železniške
postaje v Radovljici težje dostopna, so se pogumno odločili za selitev v Lesce in širitev dejavnosti. V novih prostorih namreč stojijo tudi popolnoma novi, najsodobnejši
stroji za kemično čiščenje.
"Kupili smo takšne, ki so prijazni okolju in ga ne obremenjujejo s kemikalijami. Pa še učinkoviti so, saj z njimi lahko
res dobro očistimo vse, tudi najbolj občutljive tkanine

brez bojazni, da bi jih poškodovali," pojasni Boris Jeglič, ki
verjame, da je prednost njihove čistilnice in pralnice tudi
to, da vse opravijo na enem mestu: prevzamejo material in
ga prav tam tudi očistijo, operejo in zlikajo, ne le zberejo,
tako kot je v zadnjem času pogosto drugod.
Prepričani so, da bodo ohranili večino strank, ki jih poznajo po dobrem delu, glede na to, da so zdaj locirani v
samem centru Lesc, pa pridobili še marsikatero novo.

Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel.: 04 537 36 80

NOVA KOLEKCIJA

V naši trgovini vam nudimo oblačila od 0-8 let. Večje številke
(od 8-16) so znižane za 50 %.
Trenutno imamo akcijo 30-odstotnega znižanja cen za fantovske jopice in puloverje od 1-8 let.
Na izbiro so tudi igračke za najmlajše BabyOno, FisherPrice, Tomy, Molto ... Nuk in Avent dude in drugi dodatki.
Veliko imamo družabnih igric od 0-99 let (monopoli, antimonopoli, kje pa tebe čevelj žuli, holidays ...), igric, kjer se otroci učijo seštevati, množiti itd, urijo spomin, reflekse. Izberete
lahko bakugane, prstne rolke, avtomobilčke Hot wheels, Cararama, igrače, vozila za malo večje: Bruder, Nikko, traktorje
na pedala, motorje na akumulatorje, poganjalčke, tricikle ...,
kvalitetne figurice Schleich.
V otroški trgovini pa ne gre brez vozičkov - poleg cenovno
zelo ugodnih Ramatti vozičkov imamo NOVO edini v Sloveniji
tudi visoko kakovostne vozičke Teutonia, pri čemer si lahko
sestavite voziček po lastnih željah.

Ne bomo vam pustili početi norih stvari ….. brez nas!

Oglejte si seznam naših prodajnih mest na:

www.beti.si

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure; nedelja: od 8. do 12. ure
PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana
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Zanimivosti
Radovljica

Zlate roke pletejo copatke
Že šesto leto zapored so "Babice z dežele" pletle copatke
za novorojenčke. Pletlo je 54 parov pridnih rok; darovalk
volne in tistih, ki so kakorkoli pomagale pri tem projektu, je
bilo 17. Večina so članice Medgeneracijskega društva Čebelica Radovljica; DU Radovljica - sekcija za ročna dela Čbela
in ženski pevski zbor Lipa; Rdeči križ Lesce - sekcija za ročna dela; Farno kulturno društvo Koroška Bela in DU Medvode. Sodelovale so tudi oskrbovanke Doma dr. Janka Benedika Radovljica in druge ljubiteljice pletenja. Skupaj so
napletle kar 950 parov copatk. Porodniškemu oddelku Bolnišnice Jesenice so darovale 730 komadov, Porodnišnici
Kranj 120, Porodnišnici Ljubljana - oddelku intenzivne nege
pa sto. Za podarjeno volno se zahvaljujejo podjetju Lokatex
Škofja Loka, prosijo pa vse, ki imajo kakšen klobčič volne
odveč, da jo prinesejo na DU Radovljica za novo sezono.
Zahvala gre tudi Vrtcu Lesce, kjer so otroci skupaj z vzgojiteljicami izdelali risbice in različne okraske, ki so jih priložili copatkom. I. K.

Lesce

Predavanje o srčno-žilnih boleznih
Krajevna organizacija Rdečega križa Lesce je tudi to pomlad organizirala predavanje z zdravstveno tematiko; tokrat
je o srčno-žilnih boleznih predaval kardiolog dr. Janez Poklukar. Te so pri nas in v razvitem svetu poglavitni vzrok
obolevnosti in umrljivosti. V zanimivem, skoraj dveurnem
predavanju je dr. Poklukar govoril o razvojnih procesih in
nastanku ateroskleroze ter o vplivu posameznih dejavnikov
tveganja (kajenje, zvišane maščobe in sladkor, zvečan krvni
tlak, telesna nedejavnost) na poapnitev arterij. Pojasnjeval
je, kako se čim uspešneje izogniti srčno-žilnim boleznim,
kako jih preprečiti oz. zdraviti, če nas doletijo. Dotaknil se
je tudi pomembnih dejavnikov, kot sta prehrana in telesna
aktivnost, in dal obilico nasvetov, odgovarjal pa je tudi na
vprašanja poslušalcev. I. K.

Štirikrat na olimpijadi
Tridesetletni Aleš Potočnik z Brezij živi svoje sanje. Že kot otrok si je namreč neizmerno želel postati
športni novinar in to mu je tudi uspelo.
Karmen Sluga
Dela v športnem uredništvu
Televizije Slovenija, najpogosteje komentira smučarske
skoke, hokej in judo, bil je že
na štirih olimpijskih igrah in
trenutno z veliko predanostjo
zre v svetovno nogometno prvenstvo v Južnoafriški republiki, kamor bo službeno potoval.
Ste res že od nekdaj zaljubljeni v šport in novinarstvo?
"Ja, odkar se spomnim, sem
rad gledal šport po televiziji.
Za to zaljubljenost je morda
kriv tudi moj stari oče, ki se je
ljubiteljsko ukvarjal s športnim novinarstvom. S športnim novinarstvom sem se začel ukvarjali že v srednji šoli
in tako me je zagrabilo, da to
počnem še danes."
Je delo športnega novinarja
na televiziji tako, kot ste si
predstavljali?
"Da. Vse skupaj je zelo profesionalno, ampak na začetku je
treba biti potrpežljiv. V šport-

nem uredništvu je treba počasi
odraščati. Najprej so na sporedu govorne vaje, potem počasi
pridejo prve zadolžitve, ki niso
preveč atraktivne: arhiv, kurirska služba, v katero sodi prenašanje kaset ... Ne sedemo takoj
pred mikrofon in ne komentiramo takoj tekme. Jaz sem potreboval pet let, da sem prišel
do prvega televizijskega prenosa, dve leti pa, da sem šel na teren naredit prvi prispevek. V
športnem uredništvu smo prava družba, mešanica starejših
in nekoliko mlajših novinarjev,
ki se odlično razumemo."
Občudovanja vredno je, kako
ob pravem času med komentiranje vpletete vse zanimive
podatke o športnikih, tudi izpred nekaj let. Je to vse spomin ali ste obkroženi z beležkami?
"Podatkov je enostavno preveč, da bi vse imeli v glavi.
Vse se skriva v pripravi. Vsak
sam najbolje ve, koliko priprave potrebuje pred prenosom in vsak ima svoj sistem.

"Vstali smo ob 6. uri, spat
smo šli ob 23. uri. Kolikor smo
imeli prostih trenutkov, smo
jih izkoristili za pripravo prispevkov, povezanih z olimpijskimi igrami. Ves dan je vznemirljiv, treba je loviti časovne
roke, treba se je hitro obrniti
in se znajti. Je kar naporno, a
ker to res počnem z veseljem,
mi ni težko. Vedeti pa je treba,
da za nas olimpijske igre vsekakor niso turistični izlet."

Jaz to primerjam s pripravo
na izpit, saj gre za študij podatkov. Pri smučarskih skokih imam za vsakega tekmovalca kartoteko. Zložim jih po
startni listi, tako da so takoj
pri roki. Zraven pa je obvezno še zvezek s statistikami."
Letos ste se službeno že četrtič, po Atenah, Torinu in Pekingu, odpravili na olimpijske igre, tokrat v Kanado.
Kakšen je bil vaš delovni dan
v Kanadi?

Je novinarstvo poklic, ki človeka zasvoji?
"To je poseben poklic s posebnimi pravili, ki jih je treba
sprejeti. Na športnem področju se največ dogaja ob koncih tedna, zato sta sobota in
nedelja običajna delovna dneva. Smo pa morda v ponedeljek ali torek malo bolj prosti.
Ko si enkrat v tem poklicu, to
sprejmeš in se ti zdi normalno. V tem poklicu sem zelo
srečen, že od malega sem vedel, da bi bil rad športni novinar, zato mi nič ni težko. Res
grem z veseljem v službo."

Veterani igrajo
na orglice
Kvintet orglic vodi glasbeni zanesenjak Franc Podjed, ki je tudi zborovodja
Veteranskega pevskega zbora iz Radovljice.
Jože Košnjek

Demšar&co, d.n.o. Praprotno 24, Selca

Radovljica - Na 5. mednarodnem srečanju orgličarjev
27. marca v muzeju in v galeriji Avsenik v Begunjah je
sodeloval tudi kvintet orglic
Veterani pod vodstvom
Franca Podjeda, glasbenega
zanesenjaka, ki vodi tudi Ve-

teranski pevski zbor iz Radovljice. V kvintetu so pred
dobrimi tremi meseci združili moči, veselje in znanje
Jani Lipičnik, Franc Podjed,
Andrej Primc, Vili Felicijan
in Niko Podgornik. Igrajo
predvsem narodnozabavne
in ljudske skladbe, vmes pa
poskusijo tudi s kakšno po-

pevko. Javno so prvič nastopili na koncertu Avsenikove
melodije malo drugače 21.
decembra lani v radovljiški
Graščini. Veterani, ki na
odru ne delujejo prav nič
"veteransko", so odločeni,
da bodo igrali, dokler bodo
zmogli in jih bodo ljudje poslušali.

Orgličarski kvintet Veterani med nastopom pri Avseniku / Foto: Galerija -Muzej Avsenik

Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,

Splošni pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe gozdne vlake s popisom del, opreme in tehnologijo,
ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija - Zavod za gozdove RS, OE
Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled.
- mnenje za ureditve poljskih poti izda Kmetijsko svetovalna služba pri KGZS
s sedežem v Rožni dolini 50 v Lescah;
- projektu morajo biti priložena pisna soglasja lastnikov zemljišč
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- v primeru dodelitve pomoči podjetju, so do le-te upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in lastniki gozdov.

Predmet ukrepa:
- ureditev dostopov (poljske poti, gozdne vlake; v javni in zasebni rabi) na
kmetijskih gospodarstvih za boljše izkoriščanje naravnih virov - pašnikov,
travnikov, gozdov.
- stroški nakupa, prevoza in ravnanje nasipnega materiala ter materiala za
odvodnjavanje
- za ureditev gozdnih vlak se sofinancirajo strojna dela

UKREP D: SOFINANCIRANJE NEKATEGORIZIRANIH PROMETNIC

Znesek pomoči:
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR.

Višina pomoči:
Do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Upravičeni stroški:
- usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni kmetijski
pridelavi:
- stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja
(prostor, predavatelji, oglaševanje),
- stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, stroški udeležbe in potnih stroškov,
najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov.
- publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani,
- sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja,
- materialni stroški za delovanje društev.
Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedene aktivnosti,
- za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
- za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.

7.

29. 10. 2010.

Številka: 41011-0001/2010
Datum: 9. 4. 2010
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

8. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje
župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu,
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.
V primeru, da so bila sredstva dodeljena upravičencu, pa jih le ta ni
uspel koristiti v predpisanem roku, ki je določen v pogodbi, izgubi pravico
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.

7. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
izteku razpisnega roka. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo
obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.

Odpiranje vlog ne bo javno.

6. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

1.

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Radovljica
za leto 2009
ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Radovljica za leti 2009 in 2010
ODLOK o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
novo pokopališče v Begunjah
ODLOK o pomoči za novorojene otroke v Občini Radovljica
REDAKCIJSKI POPRAVEK ODLOKA o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica
in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Radovljica
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Radovljica
SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč na domu - socialna oskrba na domu
ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Center Lesce
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center
Lesce - 1. faza
ODLOK o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Radovljica
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Radovljica v letu 2010

71

70

I.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina kontov

14.823.264,03
11.414.403,25
9.167.766,00
1.905.107,93
314.529,32
1.488.484,67

v EUR
Proračun 2009

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA je sestavljen iz splošnega dela, ki se deli na: bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Ta odlok vsebuje zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto
2009, katerega sestavni del so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti.

1. člen

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA
ZA LETO 2009

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II)
PRORAČINSKI PRIMANJKLJAJ (I.- II)

VI.

44

V.

75

Proračun 2009

-2.012.934,99

923.484,64
1.694.810,02
7.286.858,31
7.286.858,31
739.710,01
0
479.526,18
260.183,83

2.821.023,19

163.077,65
1.885.859,18
63.887,43
213.723,44
5.534.272,05
94.954,20

16.836.199,02
3.275.358,65
948.810,95

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
51.438,96
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
51.438,96
750 Prejeta vračila danih posojil
31.438,96
751 Prodaja kapitalskih deležev
20.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacij
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
51.438,96

Skupina Podskupina kontov
IV.

Proračun 2009

710 Udeležba na dobičku in doh. od premoženja 921.174,03
711 Takse in pristojbine
6.630,79
712 Denarne kazni
41.556,55
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.211,12
714 Drugi nedavčni prihodki
515.912,18
KAPITALSKI PRIHODKI
674.565,38
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
171.496,28
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nemat. premoženja
503.069,10
PREJETE DONACIJE
11.232,09
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.232,09
TRANSFERNI PRIHODKI
1.234.578,64
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.234.578,64
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev poračuna EU
0

Podskupina kontov

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III.

43

42

41

II
40

74

73

72

Skupina

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 125, 9. aprila 2010

deželne novice

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF Ur. l. RS, št. 79/99
in spremembe) ter 16. in 114. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 30. redni seji dne
31. 3. 2010 sprejel

14.

13.

12.

11.

8.
9.
10.

6.

4.
5.

3.

2.

1.

VSEBINA:

www.radovljica.si

45 dni od odpiranja vlog

V primeru, da v okviru postavljenih rokov, sredstva pri posameznem ukrepu ne
bodo v celoti izkoriščena, bo občina prejemala popolne vloge tudi po tem roku
in jih obravnavala po vrstnem redu prejema, vendar najpozneje do 15. 10. 2010.
V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem
prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z imenom,
priimkom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v primeru pravne
oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na
sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst:
”Ne odpiraj - Javni razpis - kmetijstvo 2010, ukrep _______” .

Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki
obveščeni o izidu javnega razpisa je
Datum, do katerega morajo biti dela opravljena
in predloženi zahtevki za plačilo

Rok za oddajo vlog za ukrepe A, B, C, D
12. 5. 2010
Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev za ukrepe A, B, C, D 14. 5. 2010

5. ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na
naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Roki za
oddajo vlog so naslednji:

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti predložena na predpisanem prijavnem obrazcu, ki mora biti
pravilno izpolnjen in vsebovati tudi ustrezna dokazila vlagatelja navedena
v razpisu. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani
www.radovljica.si, od 12. aprila 2010.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak
delovni dan od 9.00 do 12.00 ure na tel. št. 537 23 20 (Andreja Schmitt).

Višina pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
- do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;

Specifični pogoji upravičenosti:
- pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom,
- za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o
proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih
danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi
zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

št. 125, 9. aprila 2010

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.

UO, stran 16

UO, stran 2

Podskupina kontov

673.162,80

387.182,41
2.348.678,44
2.012.934,99

2.742.130,27
2.742.130,27
2.742.130,27
393.451,83
393.451,83

Proračun 2009

IV.
75

V.
44
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v evrih
Rebalans proračuna 2010

Rebalans proračuna 2010
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIHDELEŽEV (750+751+752)
108.000,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
108.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
47.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
61.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00

Skupina/Podskupina kontov

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
26.472.504,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.368.482,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
974.871,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
165.848,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.969.877,00
403 Plačila domačih obresti
110.000,00
409 Rezerve
147.886,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.959.136,00
410 Subvencije
163.143,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.728.819,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
896.612,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.170.562,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.185.136,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.185.136,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.959.750,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
4.847.016,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
112.734,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-720.127,00
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.752.377,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.410.122,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.759.112,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.761.402,00
703 Davki na premoženje
2.584.651,00
704 Domači davki na blago in storitve
413.059,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
8.651.010,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.500.182,00
711 Takse in pristojbine
24.094,00
712 Globe in druge denarne kazni
43.788,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
7.079.946,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.057.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
317.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
740.000,00
73
PREJETE DONACIJE
1.700,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.700,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.283.555,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
3.283.555,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00

Skupina/Podskupina kontov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Skupina

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50

X.
XI.

IX.

VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX.=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2009
3. člen

Presežek prihodkov iz 2. člena tega odloka znaša skupaj 673.162,80
EUR in se po zaključnem računu prenese v naslednje leto, in sicer za
naslednje namene:
v proračun naslednjega leta v višini
436.194,61
sredstva krajevnih skupnosti v višini
236.968,19
sredstva za stanovanjske namene v višini 67.158,48
rezervni sklad v višini
5.405,75
4. člen
Sestavna dela zaključnega računa proračuna Občine Radovljica sta
posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in letno poročilo Občine Radovljica za leto 2009, v katerega so vključene tudi krajevne skupnosti.
5. člen

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 007-0009/2010-1
Datum: 31. 3. 2010

2.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07
in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99
in spremembe) in 16. in 103. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 30. redni seji
dne 31. 3. 2010 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE RADOVLJICA ZA LETI 2009 IN 2010

1. člen
(sprememba odloka)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o proračunu Občine
Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 107/08, 116/09 in 123/09;
v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna za leto 2010)
V Odloku se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov in podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni skupin in podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:

št. 125, 9. aprila 2010
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Splošni pogoji upravičenosti:
- izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
- upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
- če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi
nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
- izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku - občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali

Upravičenci:
- društva in združenja,
- registrirani izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore.

Predmet ukrepa:
- izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
- svetovalne storitve,
- organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
- sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov
in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja.
- publikacije, kot so katalogi in spletišča,

UKREP C: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V
PRIMARNEM KMETIJSTVU IN SOFINANCIRANJE DELOVANJA
DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA

Znesek pomoči: Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR,
najvišji pa 2.000 EUR.

Višina pomoči:
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%
upravičenih stroškov,
- za ostala območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih stroškov
- pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000
EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Upravičeni stroški:
- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev
(strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc

Specifični pogoji upravičenosti:
- za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne
surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa
izhajati od drugih kmetij.
- za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno
dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti
prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji-gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja
najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30%
vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
- za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti
ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
- za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno
dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče
sestavni del kmetije.

Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost,
- upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le tega
še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči,
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov,
4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha
gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin,

Upravičenci: kmetijska gospodarstva

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi.
- po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec
predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti)

Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
- gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska,
fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska,
ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela).
- pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
- splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

Specifični stroški za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko proizvodnjo:
- nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, ,....)
- informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
- nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov; Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč
zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča.
- nakup nove kmetijske mehanizacije,
- zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež in
opore za napravo trajnih nasadov,
- pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;

Specifični stroški za 2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji:
- oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
- električna oprema (svetila, električna instalacija, ...),
- prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za
prezračevalne sisteme, ...),
- dostopi do napajališč (napajalni sistemi, ...).

Višina pomoči:
- za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%
upravičenih stroškov,
- za ostala območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih stroškov
- Za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih
z omejenimi dejavniki.

Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 2.500 EUR.

UKREP B: NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Predmet ukrepa:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
- predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov,
- prodaja kmetijskih pridelkov - kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji,
- turizem na kmetiji:(gostinska in negostinska dejavnost)
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
- zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
- druge dopolnilne dejavnosti.
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2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
- Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru
posameznega ukrepa.
- Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
- Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna
občine v skupni višini 51.113,63 EUR za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v
podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in
gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali. Višina sredstev za posamezen ukrep bo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Radovljica za programsko obdobje
2007 - 2013 (DN UO, št. 78/07) - v nadaljevanju Pravilnik in Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 107/08) ter
Spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 (DN UO, št. 123/2010) župan
Občine Radovljica objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v Občini Radovljica v letu 2010
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Številka: 007-1-0004/2009-700 701
Datum: 31. 03. 2010

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

4. člen
V ostalem ostanejo določbe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Radovljica nespremenjene.

3. člen
Sedanji četrti odstavek 11. člena postane peti odstavek.

2. člen
V enajstem členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
(4) Za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovitelj zagotavlja komunalno infrastrukturo z eno izmed naslednjih oblik:
- poslovnim najemom
- finančnim najemom
- s povečanjem kapitala javnega podjetja s stvarnim vložkom.
Sklep o poslovnem ali finančnem najemu izda župan. Povečanje kapitala s stvarnim vložkom je možno samo s sklepom občinskega sveta na
predlog župana.

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/09).

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI RADOVLJICA

št. 125, 9. aprila 2010

Specifični pogoji upravičenosti za 2. Naložbe v prilagajanje novo
uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:

Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve:
- za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva s popisom opreme in tehnologije reje,
- za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;

Specifični pogoji upravičenosti za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
- lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso,.
- reja govedi
- rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj
5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva
- rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.

Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
- upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter
v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin, se
po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov,
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
- naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim
in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani
upravičenca o ustreznosti naložbe)
- za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje,..) - kjer je to potrebno.
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
- kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali
opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali
nasadov v register, ki ga vodi MKGP.

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom dobrega
počutja živali v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
- naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo
- naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji
- naložbe v električno infrastrukturo
- naložbe v prezračevalni sistem
- naložbe v napajališča za živino

Predmet ukrepa:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev nepremičnin - hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
- naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
- naložbe v prvo postavitev pašnikov;

UKREP A: NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

3. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI
STROŠKI, VIŠINA POMOČI IN VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV

- Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
- Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
- Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
- Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev.
- Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot
jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS,
št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008), 3. in 7. člena Zakona o gospodarsko javnih službah /ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/1993 in
spremembe), Slovenskih računovodskih standardov 2006 (Ur. l. RS, št.
118/2005 in spremembe) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na svoji 30. redni seji dne 31. 03. 2010 sprejel
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NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju srednjeročnega in dolgoročnega
družbenega plana občine Radovljica in prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Radovljica sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za novo pokopališče v Begunjah.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal R.C.R., d.o.o. pod št.
projekta 3/2009, april 2009.

1. člen
(podlaga za občinski odlok)

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM
NAČRTOM

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA NOVO POKOPALIŠČE V BEGUNJAH

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 29.
redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel:

Številka: 007-0011/2010
Datum: 31. 3. 2010

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

4. člen
(uveljavitev odloka)

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 183.705,00 EUR, v
letu 2010 pa 111.886,25 EUR, višina uporabe sredstev proračunske rezerve do višine 117.292,00 EUR.

Spremeni se drugi odstavek 12. člena in se glasi:

3. člen
(proračunski skladi)

745.727,00
- ali 0 ali +

-133.600,00
720.127,00

-745.727,00
-ali 0 ali +

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

Rebalans proračuna 2010

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

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

X.
XI.

IX.

VIII.
55

VII.
50

Skupina/Podskupina kontov

C. RAČUN FINANCIRANJA

VI.

2. člen
(vsebina odloka)
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(1) Občinski podrobni prostorski načrt določa pogoje za prostorsko ureditev novega pokopališča v Begunjah (v nadaljevanju OPPN), ki se
nahaja na severnem delu naselja Begunje. Območje urejanja je podrobneje opredeljeno v prostorskih sestavinah družbenega plana
Občine Radovljica in namenjeno centralnim dejavnostim. Prostorsko
ureditveni pogoji za območje planske celote Radovljica (DN UO, št.
47/2004, 48/2004 in 98/2008) določajo, da je na severnem robu
morfološke enote U-Be 1 (graščina v Begunjah) potrebno izdelati lokacijski načrt Pokopališče Begunje (občinski podrobni prostorski načrt po novi zakonodaji). V letu 2004 so bile za parc. št. 295 in, parc.
št. 296/1 obe k.o. Begunje sprejete spremembe in dopolnitve pros-

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)

II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

(1) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parcel oz.
delov parcel v katastrski občini Begunje:
vrsta rabe
parc. št.
površina m2
*295
841,5
101 njiva
*296/1 - del
9 879,2 /
od tega 7 763 v območju
101 njiva
* kvadrature delov parcel so izmerjene grafično

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah
zajema zemljišči parc. št. oziroma del. 295 in del zemljišča parc. št.
296/1 obe k.o. Begunje (podatki GURS april 2008) v Begunjah.
(2) Meja območja urejanja poteka od izhodiščne točke, ki je na stičišču
parcelnih mej 1873/1 in 1871 in nato poteka po severni meji parc.
št. 1871 do stične točke s parcelo 296/4 od tod dalje poteka po njeni vzhodni meji, ter po vzhodni meji parc. 296/5 do skrajne SV točke meje parc. 296/5, od tod dalje proti severu do meje parcel
296/1 in 297, od tod dalje poteka meja po severni meji parc. št.
296/1 proti vzhodu do stične točke s parcelo 1873/1 ter se nato
obrne proti jugu in poteka po vzhodni meji parcele št. 296/1 in
vzhodni meji parc. št 295 do izhodiščne točke.

3. člen
(meja območja)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo pokopališče v Begunjah (v nadaljnjem besedilu odlok) določa:
I. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
II. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
III. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
IV. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
V. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave
VI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev
IX. Končne določbe
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena so grafično prikazane in
obrazložene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki vsebuje:
GRAFIČNI DEL
1. Izrez iz prostorskih sestavin družbenega plana Občine Radovljica s
prikazom prostorske ureditve, M 1:5000
2. Načrt parcele
3. Obstoječe stanje, M 1: 1000
4. Situacija vplivov in povezav, M 1: 5000
5. Ureditvena situacija, M 1: 1000
6. Prerez A-A*
7. Situacija komunalnih vodov in prometa, M 1: 1000
8. Parcelacija in situacija zakoličbe, M 1: 1000
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443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
108.000,00
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od 0,9 do1,2 x 2,0 m
od 1,8 do 2,4 x 2,0 m
1,0 x 1,0 m
do 250 m2

8. člen
(izhodišča za oblikovanje obstoječega pokopališča)
(1) Po ureditvi novega pokopališča se preneha opravljati pokope na obstoječem pokopališču.
Obstoječi grobovi se glede na interes lastnikov lahko vzdržujejo, po
opustitvi pa se površine postopoma preurejajo v javne parkovne
površine. Obzidje se ohrani.
Staro pokopališče je kulturna dediščina vpisana v Register nepremične kulturne dediščine: Begunje - Pokopališče (EŠD 1612). Za

(6) Širina poti:
- glavne poti: 2,5 - 6,0 m
- poti ob žarnih zidovih na jugu in vzhodu: 2,0 m
- sekundarne poti med grobovi: 1,2 m
(7) Prostor za razpelo:
- tlorisna velikost do 100 m2
- višina razpela do 4,0 m
(8) Spremenjene reliefne strukture:
- grič na zahodni strani višine do 1,70 m nad obstoječim terenom
- prostor za raztros pepela - razgiban teren višine do 1,20 m nad
obstoječim terenom
(9) Na lokaciji med osrednjo nadstrešnico in prostorom za raztros se oblikuje površine za obrede verskih skupnosti s posebnimi zahtevami izvajanja obreda pokopa.
(10) Objekti na pokopališču se locirajo pod nadstrešnico na JV delu pokopališča. Nadstrešnica prekriva prostor med zidom ob vstopu na
pokopališče in zidom ob južnem robu pokopališča. Nadstrešnica se
vizualno odpira v smeri proti pokopališču. Maksimalna velikost nadstrešnice je 400 m2. Naklon strešine je lahko do 8 stopinj. Streha je
lahko ozelenjena. Pod nadstrešnico se kot objekti paviljonskega tipa
locirajo objekti, ki morajo zagotavljati:
- dve mrliški vežici,
- prostor za svojce
- skladišče za pogrebno opremo
- skladišče za vzdrževanje pokopališča
Za navedeni program se lahko zgradi več enot s skupno bruto tlorisno površino do 120 m2.
Ob objektih mora biti zagotovljen prostor za servisni dostop in minimalno 2 parkirni mesti za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
(11) Na območju pokopališča se lahko v obliki enotne urbane opreme
uredijo lokacije za:
- vodo (enotno oblikovani vodnjaki)
- odpadke
- klopi
(12) Osvetlitev se lahko izvede s postavitvijo svetilk na zidove ali v zidne
niše ter pod nadstrešnico. Vsa svetila morajo imeti svetlobo usmerjeno izpod horizontalne ravnine in ne smejo oddajati UV svetlobnega
spektra.

(5) Velikost grobov:
- enojni grob
- dvojni grob
- žarni grob
- prostor za raztros pepela
Žarni zid širine 1,0 m.

mir, stran od hrupa tostranskega življenja. Pokopališče je ograjeno s
kamnitim zidom po vzoru tradicionalne gradnje zidov v naselju na
vzhodni in južni strani. Višina zidov je lahko razgibana in lahko sega
največ do višine 2,00 m. Z zahodne in severne strani je omejeno z
ograjo, z zahodne je dodatno - z gričem, ločeno od obstoječih stanovanjskih površin.
(2) V osrednjem delu pokopališča je prostor za osrednje znamenje - razpelo. Zasnova glavnih notranjih poti je centralna v smeri proti razpelu, sekundarne poti so vzporedne, oblikovane v valovih.
(3) Ob vstopnem delu je površina za raztros pepela. Ureditev žarnih
grobov je v obodnih zidovih in zidovih v pobočju griča, ki pokopališče
zapira v smeri proti pozidavi na zahodu.
(4) Na območju pokopališča so naslednji tipi grobov:
- žarni zid v zunanjem zidu in v zidovih v griču na zahodnem robu
pokopališča
- ”zeleni grobovi” so grobovi s spominskimi obeležji, locirani so na
trati vzhodno od poti proti razpelu, upravljavec pokopališča s Pravilnikom predpiše enotno obliko obeležij.
- ”cvetlični grobovi” so klasični grobovi, na katerih je možna individualna ureditev, locirani so zahodno od poti proti razpelu
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torskih sestavin družbenega plana občine Radovljica (DN UO, št.
44/2004), ki določajo, da se to zemljišče nameni pokopališču.
V naravi je zemljišče omejeno z obstoječo cesto proti Krpinu na vzhodu, s kompleksom stanovanjske zgradbe Begunje 76 na zahodu in
dostopno cesto z graščinskim zidom na jugu, na severni strani pa
meja poteka po travniških površinah. Skupna površina območja
predvidenega izvedbenega akta je cca 0,95 ha.
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

16, 75 m

(1) Območje pokopališča prostorsko definirata obstoječi cesti na vzhodni in južni strani novega pokopališča. Ob cesti se z namenom zagotovitve parkirnih površin in večjega odmika od obstoječih urbanih površin zagotovijo ozelenjene parkirne površine. Pokopališče na vzhodni in južni strani omejuje kamniti, delno žarni zid. Območje se vizualno odpira proti severu in zahodu, pri čemer se obstoječa stanovanjska hiša na zahodu zaščiti z gričem, v katerega se lahko vključijo žarni zidovi. Na severu in zahodu se pokopališče ogradi z živo mejo in
zaščitno žično ograjo. Vstop se zapira s kovinskimi vrati.
(2) Vstopni del pokopališča se oblikuje z vstopno ploščadjo na JV vogalu območja, sam vstop pa se izoblikuje poudarjeno s prehodom, oblikovanim z dvema vzdolžnima zidoma.
(3) Objekti pokopališča so locirani zahodno od vhoda v pokopališče, obsegajo dve vežici, prostor za svojce (čajna kuhinja) in servisni prostor
z lastnim servisnim dostopom, ločenim od glavnega vhoda v pokopališče. Objekte zaokrožuje nadstrešen prostor, pod katerim je urejen
večji prostor za komemoracije. Prostor za zabojnike oziroma ločevanje odpadkov in pesek se uredi ob servisni površini za pokopališkim
objektom.
(4) Ob zidu, ki poteka vzdolž ceste proti Krpinu je potrebno urediti pločnik, drevored in parkirišče, ki lahko služi tudi za potrebe obiskovalcev
širšega prostora zlasti rekreacijskega območja Krpin in Sv. Petra,
oziroma služi kot izhodišče poti proti gradu Kamen.
Dovoz na parkirišče velikosti 32 parkirnih mest, od katerih so tri mesta namenjena invalidom, je s severovzhodnega dela območja.
Urejen je enosmeren promet s priključkom na cesto v jugovzhodnem
delu območja. Ob zunanji strani žarnega zidu je nov pločnik, ki se nadaljuje tudi ob J meji OPPN - ja, sledi parkirišče, drevored in cesta.
Karakteristični profil ob vzhodnem zidu:
- nov zid ob pokopališču
- gredice za vzpenjavke
1,00 m
- parkirni prostori
5,25 m
- dovozna cesta
3,00 m
- zelenica
2,00 m
- cesta 2 x 2,50 m
5,00 m
- bankina
0,50 m
SKUPAJ

8,00 m

Karakteristični profil ob južnem zidu:
- nov zid ob pokopališču
- zeleni pas
1,00 m
- pločnik
1,50 m
- cesta
2 x 2,50 m = 5,00 m
- bankina / mulda
0,50 m
SKUPAJ

Pokopališki zid na jugu se na zunanji strani ozeleni ali z bršljanom ali
divjo trto ali se ob njem uredi drevored.
Ob pokopališkem objektu se uredi servisni dovoz (dovoz pokojnikov,
dovoz za čajno kuhinjo, dovoz peska, dostop za odvažanje kontejnerjev
z odpadki).
(5) Sočasno z ureditvijo pokopališča se rekonstruirata odseka obstoječih cest, ki mejita na območje pokopališča z vzhodne in južne strani.
Vse širitve cest se izvedejo na zemljiških parcelah št. 296/1 in 295
k.o. Begunje.
7. člen
(lega in velikost objektov, pogoji za projektiranje)
(1) Pokopališče je zasnovano tako, da njegova zasnova z lokacijo vstopa v njegovem jugovzhodnem vogalu omogoča postopno širitev pokopališča, hkrati pa so pogledi iz pokopališča usmerjeni v naravo in
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

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

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in vseh potrebnih strokovnih podlag
financira investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 15 dni tudi pisno sporoči občini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
Če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen osnutek
zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosilcem
urejanja prostora, da v roku v 15 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne
predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči
o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so
v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
Urad za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
7. Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje cest, OE Kranj,
Jezerska 20, 4000 Kranj
8. DARS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj,
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 47/2004,
74/2007) (v nadaljevanju ZN). Pobudnik spremembe in dopolnitve ZN
želi spremembo glede pogojev gradnje trgovskega objekta na zemljišču
parc. št. 128/3, k.o. Hraše, ki je v veljavnem ZN označen z oznako E1.
Investitor načrtuje gradnjo trgovskega centra za potrebe trgovine Eurospin ter želi zato prilagoditi določila veljavnega ZN: ob ohranitvi osnovne
gradbene linije in zakoličbene točke dodati možnost ureditve servisne
rampe z nadstrešnico na SZ strani objekta, zmanjšati osnovno dolžino
objekta iz predvidenih 64 m na 48 m in izkoristkom sproščenih površin
za parkirišča in ureditvijo dodatnega servisnega uvoza, opustitev obveznega poudarka vstopa na južni strani (kar je bila značilna oblikovna rešitev prvotno predvidenega investitorja), uskladitev geodetskih koordinat
zakoličbe zaradi ugotovljenega premika pri geolociranju objekta v koordinatni sistem, pri čemer se ohrani grafično prikazana izhodiščna točka zakoličbe. Hkrati je bilo predlagano, da se na območju dovoli gradnja fiksnih nadstrešnic oz. zimskih vrtov ob gostinskih objektih.
Pripravijo se spremembe in dopolnitve ZN skladno z veljavno zakonodajo
(predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur. l. RS, št.
33/2007, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in podzakonskimi predpisi.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za predvideni trgovski objekt z oznako E2 na parc. št. 128/3, k.o. Hraše. Predlagana sprememba določil glede gradnje nadstrešnic oz. zimskih vrtov
ob gostinskih objektih se nanaša na celotno območje veljavnega ZN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN,
se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Hkrati s spremembami in dopolnitvami ZN se pripravi tudi prečiščeno besedilo in prečiščen grafični del ZN. Prostorskega načrtovalca
izbere investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in
njihovih posameznih faz)
Skladno z 61.a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN rok za predložitev smernic in
mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni (priprava eventuelnih variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, sodelovanje javnosti, javna obravnava, 15 dni
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb
in dopolnitev ZN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN na občinskem svetu
- objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava prečiščenega
besedila in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN ustrezno vključi tudi celovita
presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 15 dni
- preveritev okoljskega poročila s strani ministrstva pristojnega za varstvo okolja
- ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev
ZN na okolje
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN
sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj,
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
in njihovih posameznih faz)
Skladno z 61.a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev ZN rok za predložitev smernic in mnenj
skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem
planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 15 dni
(priprava eventuelnih variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN,
sodelovanje javnosti, javna obravnava, 15 dni
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb
in dopolnitev ZN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 15 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 15 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN na občinskem svetu
- objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava prečiščenega besedila in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek
priprave sprememb in dopolnitev ZN ustrezno vključi tudi celovita presoja
vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 15 dni
- preveritev okoljskega poročila s strani ministrstva pristojnega za varstvo okolja
- ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev
ZN na okolje
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN, se
pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi. Hkrati s spremembami in dopolnitvami ZN se pripravi tudi prečiščeno
besedilo in prečiščen grafični del ZN. Prostorskega načrtovalca izbere investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.
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12.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta,
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih
posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredite iz njihove
pristojnosti,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- objavo sklepa.

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

Številka: 3505-12/2009
Datum: 30. 3. 2010

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

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 15 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
Če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen osnutek
zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v roku v 15 dni predložijo mnenja k predlogu. Če
jih ne predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališča svoje
pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da
so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane in če je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za obstoječi objekt - garažo s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 7/1, 7/7 in 90/14,
k.o. Hraše). Obravnavano območje se nahaja v območju z oznako ”6. Območje med Dežmanovo in Alpsko cesto”.
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(1) Priključitev na plinovodno omrežje ni načrtovana. V primeru kasnejšega interesa s strani upravljavca je možen priključek servisnega
objekta na JV robu obravnavanega območja.

14. člen
(plin)

(1) Po zemljiščih območja potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije, d. d., (razvidno v grafični prilogi), na katere se pokopališče ne priključi, vendar pa jih je potrebno pred začetkom del označiti, prestaviti, in ustrezno zaščititi. Prestavitve in zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno projektno obdelati v skladu s predpisi in pogoji Telekoma Slovenije, d. d. Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
(2) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Telekom Slovenije, d. d.
(3) Stroški ogleda, izdelava projekta zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, ter nadzora bremenijo investitorje posegov v prostor.
Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na območju, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

13. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na južni strani območja OPPN poteka NN nadzemni vod, za katerega se v fazi urejanja ostale infrastrukture (javne razsvetljave, pločnika) zgradi kabelska kanalizacija, istočasno z izgradnjo nizkonapetostnega priključka za oskrbo pokopaliških objektov z električno energijo. Priključno merilna omarica je nameščena na fasadi pokopališkega objekta in dostopna z javnih površin.

12. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Pokopališče bo priključeno na obstoječo javno kanalizacijo. Zgradi
se nov kanalizacijski priključek v vodotesni izvedbi, dimenzij cevi najmanj premera 250. Po izgradnji nove kanalizacije (K16) se bo objekt
priključil nanjo.
(2) Meteorne vode se vodijo v meteorno kanalizacijo, s strešin preko peskolovov, s parkirišč pa preko lovilca olj. Meteorne vode se pred ponikanjem lahko zbirajo v rezervoarjih za deževnice. V območju pokopališča se uredi ododnjavanje meteornih vod z gričev in poti.

11. člen
(kanalizacija)

Pokopališče se bo na javni vodovod priključilo na parceli št. 1871 k. o.
Begunje. Vodovodni priključek se zgradi v skladu z zahtevami upravljavca.
Na območju pokopališča se uredijo mesta za vodo (za zalivanje), ki se
napajajo iz javnega vodovoda, čista voda pa se odvodnjava v meteorno
kanalizacijo.

10. člen
(vodovod)

(1) Objekti v sklopu pokopališča bodo priključeni na vodovod, kanalizacijo, NN elektro omrežje, pokopališče dodatno na omrežje javne
razsvetljave.

9. člen
(komunalna oprema)

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. člen
(ravnanje z odpadki)
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Zapori v gradu Katzenstein
Grad Katzenstein
Cerkev sv. Urha
Cerkev sv. Petra
Park gradu Katzenstein
Spomenik talke
Grobišče talcev v parku
Paviljon Brezjanka
Paviljon Jožamurka
Kip zapornika
Zvon osvoboditve Begunj
Begunje na Gorenjskem - Vas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Podrežim
spomenik
spomenik
dediščina
stavbna dediščina
vplivno območje
spomenik
spomenik
spomenik
spomenik
spomenik
spomenik
spomenik
dediščina
naselbinska dediščina

Režim

(2) Na območju kulturnega spomenika in v njegovem vplivnem območju
velja pravni varstveni režim, kot ga opredeljujeta akta o razglasitvi:
- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v občini Radovljica za
kulturne spomenike lokalnega pomena (Deželne novice, št.
41/2004)
- Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99-3802,
46/2005-1876)
Upoštevati je potrebno varstvene režime iz odlokov o razglasitvi za
kulturni spomenik (glej smernice ZVKD poglavje št. 3.2.1)
(3) Upoštevati je potrebno varstvene režime za stavbo in naselbinsko dediščino (glej smernice ZVKD poglavje št. 3.2.1)
(4) Lokacija novega pokopališča se nahaja na območju, katerega označuje vrsta ustvarjenih prostorskih značilnosti in kvalitet, vendar ne posega v zavarovana območja kulturne dediščine.
(5) Pokopališče leži v 200 m vplivnem območju Parka in Gradu Katzenstein, zato so vse ureditve podrejene obstoječim pogledom na grajski kompleks s parkovno urejeno okolico in pogledom iz zavarovanega območja navzven v odprt prostor.
(6) Območje pokopališča je prostorsko in funkcionalno samostojna enota z lastnimi parkirnimi površinami in vsemi pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči.
Zagotovljen je 2,00 m odmik od ceste na južni oz. jugozahodni strani parcele št. 295 k. o. Begunje, ki predstavlja enega od dostopov
na območje graščine Katzenstein. Obenem se širina cestnega telesa poveča s 3,00 na 5,00 metrov, ob njem pa se uredi na J strani
mulda, na S pa pločnik v širini 1,50 m, kar zagotavlja prometno varno lokalno cesto.
Značilnost naselja so kamnite ograje ob cesti, katere je kot avtohtoni element obvezno potrebno vključiti v oblikovanje pokopališča. Zid
pokopališča mora biti nižji od graščinskega obzidja.
Arhitekturne rešitve novih pokopaliških objektov morajo biti kvalitetne
in v gabaritih podrejene spomeniku.
(7) Vse navedene tipološke značilnosti je potrebno smiselno upoštevati
pri zasnovi ureditev in objektov.

7
8
1609
1611
4630
9211
9370
10519
10520
410266
410267
420083

Ime

Zapored.
št.
Ešd

(1) Na območju urejanja ter območju presoje vplivov na okolje se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

17. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

(1) Javna razsvetljava se uredi na vzhodnem in južnem zidu, ob vstopu v
pokopališče in stavbah pokopališča.

16. člen
(javna razsvetljava)

(1) Mesta za odpadke v območju pokopališča bodo poleg mest za vodo
- ob vhodnem delu ter na v jugozahodnem in severovzhodnem delu
pokopališča.
(2) Zbirno mesto za ločevanje odpadkov je znotraj servisnih površin pokopališkega objekta. Omogočen je dostop za odvažanje odpadkov s
tovornim vozilom.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ureditev pokopališča pa opustitvi dejavnosti je treba pridobiti skladno
z 28., 29., 30. členom ZVKD-1 kulturnovarstvene pogoje in nato
še kulturnovarstveno soglasje. Na pokopališču se ohranijo historični
nagrobniki, spomenik padlim v 1. svetovni vojni, kapela sv. Križa
odprtega tipa iz 1850 in kapelica zaprtega tipa iz 2. polovice 19. stol.
v obzidju. Vse te varovane elemente dediščine je treba ohraniti in jih
vključiti v novo ureditev.
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IV. PREHODNE DOLOČBE

7. člen
Višina pomoči v obliki vrednostnega bona za prvega novorojenca znaša
100,00 EUR, za drugega novorojenca 150,00 EUR ter za tretjega in vsakega nadaljnjega 200,00 EUR. Spremembo višine pomoči v obliki vrednostnega bona določi župan s sklepom.

6. člen
Enkratna pomoč se podeli na posebni slavnostni podelitvi, najkasneje v
3 mesecih po dokončni odločbi.

5. člen
O dodelitvi enkratne pomoči se odloči z upravno odločbo, zoper katero
je možna pritožba Županu Občine Radovljica v roku 15 dni od vročitve
odločbe. Za vse, kar ni določeno v Odloku o pomoči za novorojene
otroke v Občini Radovljica, velja Zakon o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe).

4. člen
Vloga se mora vložiti najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka.
Po poteku tega roka pravice do enkratne pomoči ni več mogoče uveljavljati.
Vlogo starši vložijo neposredno na Občini Radovljica ali pa jo pošljejo po
pošti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

III. VLOGA, ROK

3. člen
Upravičenec enkratne pomoči mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije in
- da ima eden od staršev oziroma skrbnik (v primeru skrbništva), skupaj z
novorojenčkom stalno prebivališče v Občini Radovljica.
Pravico do pomoči za novorojenega otroka lahko uveljavlja samo eden
od staršev oziroma skrbnik s predložitvijo pisne vloge na obrazcu, ki je
sestavni del odloka.

II. UPRAVIČENCI

2. člen
Enkratna pomoč je namenjena družini novorojenega otroka, občana Občine Radovljica za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Pomoč se dodeli v obliki vrednostnega bona za nakup potrebščin in oblačil za otroke
v specializiranih trgovinah. Kot sestavni del pomoči se staršem izroči tudi
knjiga s čestitko.

1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne pomoči (v nadaljnjem besedilu: enkratna pomoč) za novorojence v Občini Radovljica, določa upravičence,
višino denarne pomoči v obliki vrednostnega bona, pogoje za pridobitev
enkratne pomoči, postopek za uveljavljanje pomoči in način dodelitve.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
O POMOČI ZA NOVOROJENE OTROKE V OBČINI RADOVLJICA

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na nadaljevanju 30. seje dne 1. 4. 2010 sprejel

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV
IN OHRANJANJE NARAVE
18. člen
(ohranjanje narave)
(1) Lokacija novega pokopališča se nahaja na območju, katerega označuje vrsta naravnih značilnosti in kvalitet. Zaščititi in ohranjati je potrebno
značilne, kvalitetne vedutne poglede. Nova ureditev mora izhajati iz
kvalitetnih obstoječih ureditev v okolici. Ureditev drevoreda vzdolž ceste v Krpin, se zgleduje po obstoječem drevoredu gradu Katzenstein.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
19. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Severna polovica pokopališča predstavlja 2. fazo urejanja. Do zapolnitve 1. dela pokopališča, bo namenjena površini za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
20. člen
(faznost)
(1) Območje pokopališča je razdeljeno na 1. fazo - južno polovico in 2.
fazo - severno polovico.
Pokopališče je zasnovano tako, da omogoča postopno širitev, ki se
v 1. fazi izvaja od Z meje proti razpelu in v drugi fazi od razpela proti
žarnemu zidu na V delu območja. Prva faza je načrtovana kot funkcionalno zaključena enota in zajema tudi izgradnjo celotnega parkirišča in celotnega žarnega zidu na V delu območja OPPN. Meja med 1.
in 2. fazo urejanja pokopališča se uredi z zasaditvijo žive meje in je
prikazana na Ureditveni situaciji.
(2) Možna je fazna izgradnja pokopaliških objektov in postavitev urbane
opreme.

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
21. člen
(tolerance)
(1) Dopustne so prilagoditve tras posameznih infrastrukturnih oziroma komunalnih naprav, če je zagotovljena ohranitev oz. izboljšanje funkcije ter
pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi.

IX. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vpogled OPPN)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah
je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni
enoti Radovljica.
23. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

8. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o pomoči za novorojene otroke v Občini Radovljica.
(DN UO, št. 76/2007).
24. člen
(pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu
Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 007-0010/2010
Datum: 1. 4. 2010
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Številka: 350-5-0012/2008
Datum: 27. 1. 2010
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

št. 125, 9. aprila 2010

Številka: 3505-5/2010
Datum: 2. 4. 2010
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Center
Lesce (DN UO, št. 98/2008, 112/2009) (v nadaljevanju ZN). Pobudnik
spremembe in dopolnitve ZN želi, v območju med Dežmanovo in Alpsko
cesto, na obstoječem objektu (garaži) s pripadajočim zemljiščem zgraditi novogradnjo - enostanovanjsko hišo. V veljavnih prostorskih sestavinah
družbenega plana je predhodno omenjeno zemljišče opredeljeno kot
stavbno zemljišče namenjeno delno centralnim dejavnostim in delno stanovanjski pozidavi z večjo gostoto.
Pripravijo se spremembe in dopolnitve ZN skladno z veljavno zakonodajo (predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur. l. RS, št.
33/2007, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in podzakonskimi predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih
posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredite iz njihove
pristojnosti,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- objavo sklepa.

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Center Lesce

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS,
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine
Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

11.

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

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in vseh potrebnih strokovnih podlag
financira investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

Če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, investitor sprememb in dopolnitev ZN za dopolnjen osnutek
zagotovi okoljsko poročilo, ki se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se ga posreduje nosilcem
urejanja prostora, da v roku v 30 dni predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne
predložijo, se nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
Če je za spremembo in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališča svoje
pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da
so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane in če je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

prečiščeno besedilo in prečiščen grafični del ZN. Prostorskega načrtovalca izbere investitor oziroma pobudnik predvidene prostorske ureditve.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
in njihovih posameznih faz)
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- začetek - sklep o pripravi in objava v Deželnih novicah, glasilu Občine
Radovljica - Uradne objave ter na spletnih straneh občine
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 30 dni
- smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN, 30 dni
(priprava eventuelnih variantnih rešitev)
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN,
sodelovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
- proučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb
in dopolnitev ZN, priprava stališč, priprava predloga OPPN, 30 dni
- mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN na
občinskem svetu
- objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava prečiščenega
besedila in izdelava končnega elaborata, 15 dni,
v primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se
v postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN ustrezno vključi tudi
celovita presoja vplivov na okolje:
- priprava okoljskega poročila, 30 dni
- preveritev okoljskega poročila s strani ministrstva pristojnega za
varstvo okolja
- ministrstva se opredelijo o sprejemljivosti vplivov sprememb in
dopolnitev ZN na okolje, 30 dni
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov
izvedbe sprememb in dopolnitev ZN skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek
za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61,
1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za
civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4,
1535 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, Kranj
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
9. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj
10. Telekom Slovenije, d. d., Center za vzdrževanje omrežja Kranj,
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
11. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
12. UPC Telemach, d. o. o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
13. Petrol plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
14. Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Oddelek za infrastrukturo)

Če se v postopku priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
Občina pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da
jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči
občini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

9.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 663/5, pot (193
m2), vlož. št. 619 k.o. Nova vas, knjiženo kot Javno dobro, v naravi
predstavlja travnato površino in tako ne služi več svojemu namenu ter
tako tudi nima več funkcije Javnega dobra.

1. Zemljišče, parc. št. 663/5, pot (193 m2), vlož. št. 619 k. o. Nova
vas, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.
2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št. 619 k.o.
Nova vas in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v k.o. Begunje.

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in
spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 22. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

Številka: 4780-123 /2008
Datum: 2. 2. 2010

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Predlog je s tem utemeljen.

O b r a z l o ž i t e v:
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, parc. št. 1599/7, dvorišče
(77 m2), vlož. št. 1288 k.o. Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, v naravi
predstavlja dvorišče ob stanovanjskem objektu, situiranim na zemljišču
parc. št. 116 k.o. Lancovo in tako ne služi več svojemu namenu in tako
tudi nima več funkcije Javnega dobra.

1. Zemljišče, parc. št. 1599/7, dvorišče (77 m2), vlož. št. 1288 k. o.
Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javnega dobra.
2. Parcela, navedena v prvi točki te odločbe, se odpiše od vložka št. 1288
k.o. Lancovo in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižen vložek v k.o. Otok.

ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

8.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in
spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99,
19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 16. seji dne 24. 9. 2008 sprejel

Številka : 007-12/2010-1
Datum: 1. 4. 2010

5. člen
Ta sklep začne veljati 1. maja 2010, po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

4. člen
Ta sklep razveljavlja SKLEP o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči na domu - socialna oskrba na domu, DN UO, št. 115/2009.

3. člen
Od 1. maja 2010 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo na
domu, ki jo plača uporabnik:
- 6,36 EUR na uro na delavnik,
- 8,91 EUR na uro v nedeljo,
- 9,54 EUR na uro na dan državnih praznikov.

št. 125, 9. aprila 2010
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
ZN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag,
pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Strokovna rešitev mora biti presojana s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njene sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru strokovne rešitve odloči pripravljavec.
Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi. Hkrati s spremembami in dopolnitvami ZN se pripravi tudi

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na določila in pogoje za objekt
Gorenjska cesta 15 s pripadajočimi zemljišči v območju karejev ”L” in ”M”.
Stavba Gorenjska cesta 15 s pripadajočim zemljiščem je locirana delno v
kareju ”M” in delno v kareju ”L”. Zemljišča ležijo v k.o. Radovljica.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (DN UO, št. 66/2006) (v nadaljevanju ZN).
Območje celotnega ZN je v prostorskih sestavinah družbenega plana
opredeljeno kot stavbno zemljišče namenjeno centralnim dejavnostim,
rekreaciji, stanovanjski pozidavi, delno pa obsega tudi kmetijske površine. Območje je razdeljeno na več karejev, znotraj katerih so podrobneje
opisani pogoji in merila za posege v prostor. Ministrstvo za javno upravo
je podalo pobudo, da se spremeni pisni in grafični del ZN za kare ”L” in
”M”, glede namembnosti in prizidave objekta Gorenjska 15 (stavba sodišča) z ureditvijo dostopov in parkirišč. V prizidanem delu objekta se
predvideva ureditev Upravnega centra Radovljica.
Pripravijo se spremembe in dopolnitve ZN skladno z veljavno zakonodajo (predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, Ur.l.RS, št.
33/2007, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) in podzakonskimi predpisi.

1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se podrobneje določi:
- oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roke za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njihovih
posameznih faz,
- državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za
načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih uredite iz njihove
pristojnosti,
- obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta,
- objavo sklepa.

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
za centralno območje Radovljice

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

Številka: 4780-56/2008
Datum: 25. 3. 2010

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

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Predlog je s tem utemeljen.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- skupna cena socialne oskrbe na domu 23,65 EUR na uro na dan
državnih praznikov.

UO, stran 10
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

2.
Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 29. redni seji dne 27.1.2010
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 124/2010), v katerem je potrebno izvesti redakcijske popravke v 3., 5., 6. in 15. členu.
V 3. in 5. členu je prišlo do napake pri oznaki morfoloških enot ”Rekonstrukcija Gradnikove ceste” in ”Rekonstrukcija Kranjske ceste”. Enoti sta
bili v odloku napačno označeni kot U-L17 in U-L18, pravilna oznaka pa je
U-R17 in U-R18, kajti morfološke enote na območju mesta Radovljica
imajo oznako ”U-R”. S tem se tudi uskladi grafični in tekstualni del prostorsko ureditvenih pogojev.
V 6. členu je prišlo do ponovitve teksta, ki je že napisan v osnovnem odloku, zato se predzadnji in zadnji odstavek 6. člena, ki se glasita:
”V varovalnih pasovih prometnic so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
V rezervatu prometnice, za katero je izdelana projektna dokumentacija,
so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja prometnega rezervata.” črtata.
V prvem odstavku 15. člena se črta tekst: ”Morfološka enota Lesce UR1 centralno območje Radovljice” in se nadomesti z ””Morfološka enota
Radovljica U-R1 centralno območje Radovljice”, saj gre za morfološko
enoto, ki je v Radovljici in ne v Lescah.

1.
Del Brezij spada v morfološko enoto z oznako ”U-Br1”, zato se napačna
oznaka ”U-Br1/1” v 6. členu popravi. S tem se oznaka v 6. členu uskladi z ustrezno oznako v 64. členu odloka in z oznako v grafičnem delu
prostorsko ureditvenih pogojev.

Obrazložitev:

Številka: 350-05-0001/2009
Datum: 31. 3. 2010

2.
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje planske celote Radovljica (DN UO, št. 124/2010) se
izvedejo sledeči redakcijski popravki:
V predzadnji alineji 3. in 5. člena se črta tekst ”U-L17” in se nadomesti z
”U-R17”.
V zadnji alineji 3. in 5. člena se črta tekst ”U-L18” in nadomesti z ”UR18”.
V 6. členu se črtata predzadnji in zadnji odstavek, ki se glasita:
”V varovalnih pasovih prometnic so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
V rezervatu prometnice, za katero je izdelana projektna dokumentacija,
so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja prometnega rezervata.”
V prvem odstavku 15. člena se črta tekst: ”Morfološka enota Lesce
U-R1 centralno območje Radovljice” in se nadomesti z ”Morfološka
enota Radovljica U-R1 centralno območje Radovljice”.

1.
V 6. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Radovljica (uradno prečiščeno besedilo - DN UO, št. 47/2004,
48/2005) se v ”Tabeli 2: Morfološke enote v planski celoti Radovljica”
pod naslovom ”Ureditveno območje IV”, v prvi vrstici spremeni oznaka
”U-Br1/1” tako, da se pravilno glasi ”U-Br1”.

in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica
(DN UO, št. 124/2010)

6.
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Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

V točki 2.1.1. se tabela spremeni tako, da se glasi:

”M E R I L A za vrednotenje in izbor programov športa v okviru letnega programa športa in merila za občinska priznanja športnikom
in športnim delavcem v občini Radovljica. (Priloga k Pravilniku o
sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica)”

Številka: 0071-20-2008-2
Datum: 1.4.2010

Spremembe pravilnika se objavijo v uradnem glasilu občine Deželnih
novicah in začnejo veljati 1. 1. 2011.

6. člen

Členi od 11 naprej se ustrezno preštevilčijo tako, da postane dosedanji
11. člen 10. člen, dosedanji 12. člen. 11 člen, dosedanji 16. člen 12.
člen, dosedanji 17. člen 13. člen, dosedanji 18. člen 14. člen, dosedanji 19. člen 15. člen, dosedanji 20. člen 16. člen, dosedanji 21. člen 17.
člen in dosedanji 22. člen 18. člen.

Črtajo se 10., 13., 14. in 15. člen.

5. člen

Doda se sedma alineja 6. člena, ki se glasi:
”-pri vsakem navajanju imena društva obvezno navajajo tudi sedeža
društva.”.

V peti alineji 6. člena se besedilo zamenja tako, da se glasi:
”- imajo urejeno evidenco članstva (velja za društva in zveze društev)
oziroma evidenco o udeležencih programa.”.

4. člen

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
”Župan Občine Radovljica vsako leto pripravi predlog letnega programa
športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na občinskem svetu, v
mesecu novembru oziroma ob sprejemu proračuna za naslednje leto.

3. člen

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
”Vrednost sofinanciranja programov in financiranja občinskih priznanj
športnikom in športnim delavcem je odvisna od višine razpoložljivih
proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi
točk oziroma števila odobrenih ur, skladno z Merili za vrednotenje in izbor
programov športa in občinska priznanja športnikom in športnim delavcem v občini Radovljica (v nadaljevanju: merila).

Črtata se drugi in četrti odstavek 2. člena.

Zadnja alineja v 1. odstavku 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
”- delovanje športnih zvez in športnih društev.”.

2. člen

Besedilu 1. člena se na koncu 1. odstavka doda besedilo: ”in pogoje ter
merila za občinska priznanja športnikom in športnim delavcem v občini
Radovljica.”

1. člen

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I KA
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Radovljica

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in
spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. in
spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in
19/2000) je Občinski svet Občine Radovljica na nadaljevanju 30. seje,
dne 1. 4. 2010 sprejel

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

REDAKCIJSKI POPRAVEK
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske
celote Radovljica
(uradno prečiščeno besedilo - DN UO, št. 47/2004, 48/2005)

št. 125, 9. aprila 2010

b) Naučimo se plavati

a) Zlati sonček

ŠPORTNI PROGRAM

10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

Izvajanje programov v okviru vzgojno varstvenih organizacij

ORG. OBLIKA, PROGRAM

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

c) Tečaj drsanja
20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
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d) Tečaj smučanja

e) Tečaj plavanja

d) Tečaj drsanja

c) Naučimo se plavati

b) Krpan

a) Zlati sonček

ŠPORTNI PROGRAM

20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

Skupina na nivoju razreda

skupina na nivoju razreda

ORG. OBLIKA, PROGRAM

V točki 2.1.2. se tabela spremeni tako, da se glasi:

f) Interesna vadba

80-urna vadba
10 udeležencev na skupino

V točki 2.1.4. se pri programih ”ciciban planinec” in ”planinska vzgoja” črtata besedi ”prevoz”.

št. 125, 9. aprila 2010
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

- propagandno gradivo
- strokovni kader
- objekt

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

- propagandno gradivo
- organizacija in izpeljava občinskih šolskih
prvenstev,
- strokovni kader,
- objekt

V točki 2.2. se pri programu ”otroci in mladina s posebnimi potrebami” črta besedilo ”materialni stroški” in ”75 točk na skupino”.
V točki 2.3. se tabela spremeni tako, da se obseg treninga, ki je določen v drugem stolpcu za IV. stopnjo poveča na 400 ur in za V. stopnjo na 480 ur.

b) ekipe II. državnih lig

a) ekipe III. državnih lig

ŠPORTNI PROGRAM

320 ur letno na skupino

280 ur letno na skupino

240 ur letno na skupino

ORG. OBLIKA, PROGRAM

- strokovni kader,
- objekt

- strokovni kader,
- objekt

- strokovni kader,
- objekt

- strokovni kader,
- objekt

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

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

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

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

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

TOČKE

V točki 2.4. se tabela spremeni tako, da se glasi:

c) ekipe I. državnih lig
320 ur letno na skupino

d) člani - posamezniki

c) upokojenci

b) člani

a) študenti

ŠPORTNI PROGRAM

80 ur letno
10 udeležencev na skupino

80 ur letno
20 udeležencev na skupino

80 ur letno
20 udeležencev na skupino

ORG. OBLIKA, PROGRAM

- objekt

- objekt

- objekt

- objekt

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE

50 točk/pohod/skupino

30 točk/ura/skupina

20 točk/ura/skupina

20 točk/ura/skupina

TOČKE

V točki 2.6 se tabela spremeni tako, da se glasi:

d) planinci in taborniki

pohodi (izleti, ture)
20 udeležencev na skupino
10 pohodov letno

V točki 2.8. se besedilo spremeni tako, da se glasi: ” 2.8. Delovanje športnih društev in zvez
V letnem programu športa se lahko določi del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov dela športnih društev in zvez športnih društev. Sredstva se ovrednotijo na podlagi evidence članov s plačano članarino in na podlagi evidence o registriranih tekmovalcih športnega društva.
V letnem programu športa se v sklopu občinskih proračunskih sredstev za šport lahko določi del sredstev, ki so namenjena za delovanje občinske športne zveze, ki mora biti članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Zveze športnih zvez.

PROGRAM

število društev, ki so člani
zveze: min 40

ŠTEVILO DRUŠTEV

5.000 točk

TOČKE

Sredstva za kritje materialnih
stroškov in stroškov dela

OPIS

Sofinancirajo se materialni stroški in stroški dela delovanja zvez športnih društev:

Delovanje športnih zvez
na nivoju lokalne skupnosti

št. 125, 9. aprila 2010

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

ŠTEVILO ČLANOV

0 točk
100 točk
200 točk
400 točk

TOČKE

Sredstva za kritje materialnih stroškov
in stroškov dela

OPIS

UO, stran 9

PROGRAM

od 10 do 30
od 31 do 60
od 61 do 120
nad 120

Sofinancirajo se materialni stroški in stroški dela delovanja športnih društev:

Delovanje športnih društev
na nivoju lokalne skupnosti

Točke 2.9, 3.7. in 3.9 se črtajo.

V točki 3.1.1. se v drugem odstavku doda alineja:”• potrdilo društva, ki je izvajalec letnega programa športa, da kandidat aktivno deluje v športnem društvu in v društvu opravlja strokovno pedagoško delo.”

a) osnovno izobraževanje

PROGRAM. VSEBINE

- licenčni seminarji za vaditelje
in trenerje do 20 ur

- za naziv vaditelj, inštruktor 40-60 ur
- za naziv trener 100-120 ur
- sodniki 20-40 ur

ORG. OBLIKA, PROGRAM

kotizacija

kotizacija

ELEMENTI
ZA VREDNOTENJE

30%

30%

NAJVEČJI DELEŽ
SOFINANCIRANJA

50

50

TOČKE

V točki 3.1.1. se zamenja tabela tako, da se glasi:

b) dopolnilno izobraževanje

a) študenti

PROGRAM. VSEBINE

šolski program izven sedeža šole

ORG. OBLIKA, PROGRAM

- stroški prevoza in bivanja
izven kraja šolanja

ELEMENTI
ZA VREDNOTENJE

30%/študenta/letno

NAJVEČJI DELEŽ
SOFINANCIRANJA

50

TOČKE

V točki 3.1.2. se zamenja tabela tako, da se glasi:

V točkah 3.2. in 3.3. se dodata enaka odstavka:
”Vrednoti se posamezni program v višini največ 10 točk za en program,
s tem, da skupna vrednost vseh programov posameznega izvajalca letnega programa športa ne presega 100 točk.”

2. člen
Od 1. maja 2010 dalje znaša:
- skupna cena socialne oskrbe na domu 16,73 EUR na uro na delavnik,
- skupna cena socialne oskrbe na domu 22,26 EUR na uro v nedeljo,

1. člen
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika Radovljica k ceni socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU SOCIALNA OSKRBA NA DOMU.

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
- socialna oskrba na domu

7.
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92
in spremembe), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87-3814/06, 8-339/07, 5/09)
ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je
Občinski svet Občine Radovljica na nadaljevanju 30. seje dne 1. 4. 2010
sprejel

Točka 3.8. se ustrezno preštevilči: točka 3.8. postane točka 3.7..

Nastopajoči športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi.”

Državni rang dobi prireditev, kadar nastopajo samo slovenski športniki
oziroma je športnikov iz tujine manj kot 25 %. Državne prireditve morajo
biti prijavljene pri nacionalni panožni športni zvezi in biti uvrščene v njihov
koledar tekmovanj.

1
RAVEN PRIREDITVE:
Po teh merilih dobi mednarodni rang prireditev, kadar poleg slovenskih
športnikov nastopijo tudi športniki iz tujine. Prireditev se šteje za:
- mednarodno prireditev 1, če nastopa vsaj 75 % športnikov iz tujine.
- mednarodno prireditev 2, če nastopa vsaj 50 % a manj kot 75%
športnikov iz tujine.
- mednarodno prireditev 3, če nastopa vsaj 25 % a manj kot 50%
športnikov iz tujine.
Mednarodne prireditve morajo biti prijavljene pri mednarodni panožni
športni zvezi in biti uvrščene v njihov koledar tekmovanj.

V točki 3.4. se doda besedilo:
”Vrednoti se izvajanje programov izdelave informacijskih baz (podatki s
področja organiziranosti, financiranja športa, športnih objektov idr.), ki se
uporabljajo v športu, pri čemer se program sofinancira v višini 10 točk za
en program, s tem, da skupna vrednost vseh programov posameznega
izvajalca letnega programa športa ne presega 100 točk.”

V točki 3.5. se besedilo zamenja tako, da se glasi:
”Vrednotijo se občinske, medobčinske, državne in mednarodne športne
prireditve, ki so tradicionalne in imajo namen dvigovanje motivacije za
šport, pospeševanje športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na
šport, gospodarstvo in turizem v občini in jih organizirajo izvajalci letnega
programa športa. Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj
40 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ tri športne prireditve letno, na njih nastopajo tudi športniki in športnice iz občine Radovljica. Sofinancirajo se tudi stroški promocijske športne prireditve na lokalni ravni
z najmanj 120 udeleženci, vendar največ tri prireditve letno. Občina sofinancira materialne stroške v višini največ 50%.

ELEMENTI
VRSTA PRIREDITVE
TOČKE
ZA VREDNOTENJE
Občinska prireditev ............................... 400 točk
RAVEN PRIREDITVE1
Medobčinska prireditev ...................... 800 točk
Državna prireditev ............................... 1.000 točk
Mednarodna prireditev 3 ................ 1.200 točk
Mednarodna prireditev 2 ................ 1.700 točk
Mednarodna prireditev 1................. 2.000 točk
Promocijska prireditev .......................1.500 točk
PROSTOR PRIREDITVE
Pokrit športni objekt ................................. 30 točk
Nepokrit športni objekt (na prostem)
60 točk
TRAJANJE PRIREDITVE
Enodnevna ....................................................... 25 točk
Dvodnevna ........................................................ 50 točk
Večdnevna ..................................................... 100 točk
STAROSTNA KATEGORIJA
UDELEŽENCEV PRIREDITVE Nad 15 let ...................................................... 50 točk
Člani/ce .......................................................... 100 točk
Četrta izvedba .............................................. 50 točk
Peta do osma izvedba ............................ 80 točk
Deveta izvedba in več ponovitev...... 110 točk
TADICIONALNOST
PRIREDITVE

Deželne novice, petek, 9. aprila 2010
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Javni razpis
Na podlagi 11. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v občini Radovljica (UVG, št. 31/97), 1. člena Sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v občini Radovljica (UVG, št. 6/2000) in 10. člena
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za obnovo stavb, ki so spomeniško zaščitene v občini Radovljica (UVG, št. 16/00), objavlja Občina
Radovljica v sodelovanju z Gorenjsko Banko, d. d., Kranj, PE Radovljica

RAZPIS
za stanovanjske kredite in kredite za obnovo fasad stavb, ki so spomeniško zaščitene,
v občini Radovljica za leto 2010

- da imajo gradbeno dovoljenje v primeru rekonstrukcije objekta,
- da so s soplačniki kreditno sposobni.
Kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za dodelitev
kredita so:
- pomembnost kulturnega spomenika
- potrebnost obnove
- lokacija stavbe.
5. RAZPISNI POSTOPEK

1. NAMEN KREDITOV IN VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so namenjena fizičnim osebam za:
a) stanovanjske kredite v višini 533.000,00 EUR in sicer za:
- nakup stanovanj in stanovanjskih hiš,
- urejanje stanovanjskih enot v neizdelanih etažah in podstrešjih
stanovanjskih hiš,
- izgradnjo stanovanj in stanovanjskih hiš,
b) obnovo fasad stavb, ki so spomeniško zaščitene, v občini Radovljica v višini 100.000,00 EUR.
V kolikor ostanejo sredstva za posamezen od zgoraj navedenih
namenov neporabljena, se glede na povpraševanje lahko prerazporedijo za drug namen.
Sredstva občine Radovljica se dodeljujejo za subvencioniranje
obrestne mere za odobrene kredite.
2. VIŠINA OBRESTNE MERE, ODPLAČILNA DOBA,
OBLIKE ZAVAROVANJA KREDITOV IN STROŠKI BANČNIH
NADOMESTIL
Obrestna mera za odobrene kredite po tem razpisu znaša za kreditojemalca 6 mesečni EURIBOR + 0,00 % letno. Kredit se vrača
v mesečnih anuitetah. Višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in načina zavarovanja s tem, da znaša najnižja višina kredita 1.700 EUR, anuiteta ob sklenitvi pogodbe pa
ne more biti nižja od 40 EUR. Maksimalna doba vračila kredita je
10 let. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev najvišje možne višine kredita, se višina odobrenega kredita
lahko sorazmerno zniža.
Kreditojemalec zavaruje kredit skladno s Pravilnikom o oblikah zavarovanja kredita Gorenjske Banke, d. d., Kranj. Možne so naslednje oblike zavarovanja:
- z najmanj dvema odplačilno sposobnima porokoma,
- z zavarovanjem pri zavarovalnici,
- z zastavo nepremičnin,
- z zastavo premičnin,
- z zastavo sredstev v domači in tuji valuti,
- z zastavo vrednostnih papirjev in lastniških deležev.
Odločitev o obliki zavarovanja kredita je odvisna od ocenjene
tveganosti naložbe, bonitete komitenta ter dogovora. Vsi stroški
zavarovanja kredita (sodni stroški, notarski stroški, stroški cenitve
in drugi morebitni stroški) bremenijo kreditojemalca. Obliko zavarovanja določi Banka. Kreditojemalec uredi zavarovanje kredita
sočasno s sklenitvijo kreditne pogodbe z banko. Ob sklenitvi
pogodbe kreditojemalec plača banki tudi stroške obdelave vloge
v višini 100,00 EUR.
3. RAZPISNI POGOJI ZA STANOVANJSKE KREDITE
Stanovanjske kredite lahko dobijo fizične osebe, državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Radovljica, ki svoje
stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju občine Radovljica.
Upravičenci do stanovanjskega kredita morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske hiše prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
- da prosilec ali ožji družinski člani niso lastniki ustreznega primernega stanovanja, oz. nepremičnine, ki predstavlja več kot 60 %
vrednosti primernega stanovanja,
- da imajo gradbeno dovoljenje oz. lokacijsko informacijo za
gradnjo stanovanja ali stanovanjske hiše,
- da so lastniki ali solastniki nepremičnine, za katero prosijo za
odobritev kredita,
- da so s soplačniki kreditno sposobni,
- da je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih
razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno,
- da bodo v primeru, da imajo neustrezno stanovanje in kupujejo
drugo ustrezno stanovanje, zaprosili le za razliko v površini med
dosedanjim in novim stanovanjem.
Za gradnjo stanovanja ali stanovanjske hiše se šteje še nedokončana novogradnja ali dokončanje gradnje na podlagi veljavnega
gradbenega dovoljenja. Poseben poudarek se daje urejanju
stanovanjskih enot v neizdelanih etažah in podstrešjih stanovanjskih hiš.
Glede števila družinskih članov kvadratura stanovanja za nakup
oz. gradnjo, ob upoštevanju stanovanjskega zakona ne sme
presegati naslednjih površin:

Število družinskih članov

kvadratura primernega stanovanja
za stanovanjske kredite

za 1 člana
45 m2
2 člana
55 m2
3 člane
70 m2
4 člane
82 m2
5 članov
95 m2
za vsakega nadaljnjega ožjega družinskega člana
se prizna še 10 m2.
Za obračunsko vrednost stanovanja se upošteva cena 2.000,00
EUR/m2 za nakup in 1.600,00 EUR/m2 za gradnjo.
Posamezni kredit se koristi dokumentarno na podlagi predračunov, računov, pogodb itd., ki dokazujejo nastanek stroškov v
zvezi z investicijo. Kreditojemalec lahko v odvisnosti od namena
kredita in vrste zavarovanja koristi del kredita tudi v gotovini z
nakazilom na osebni račun brez predložitve dokumentacije
(računov, predračunov, ...). Banka lahko v odvisnosti od namena
kredita in vrste zavarovanja kreditojemalcu tudi refundira in nakaže na osebni račun že vložena sredstva v stanovanjske namene,
če kreditojemalec predloži namensko dokumentacijo, ki dokazuje
vlaganje v investicijo.
Pri nakupu stanovanjske nepremičnine lahko kreditojemalec
koristi do 10 % kredita gotovinsko v primeru zavarovanja pri zavarovalnici, pri stanovanjski gradnji ali urejanju stanovanjskih enot v
neizdelanih etažah pa do 40 % kredita gotovinsko v primeru zavarovanja pri zavarovalnici, v primeru, da je kredit zavarovan z zastavo nepremičnin, pa kreditojemalec lahko koristi v gotovini do 80
% kredita za prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter za gradnjo
stanovanjskih hiš.
Prednostni vrstni red za dodelitev stanovanjskih kreditov se
oblikuje na podlagi naslednjih kriterijev:
1. načina reševanja stanovanjskega vprašanja,
2. primernosti in kvalitete dosedanjega stanovanja,
3. premoženjskega, socialnega in zdravstvenega stanja prosilca
in njegove družine,
4. prosilci z daljšim bivanjem v občini Radovljica,
5. višine lastnih sredstev za gradnjo stanovanja,
6. prosilci, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
7. višje faze gradnje in s tem hitrejše rešitve stanovanjskega
vprašanja,
8. višine doslej prejetih sredstev.
Kategorije upravičencev za pridobitev kredita:
- mlade družine, z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od
staršev ni star več kot 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen,
- družine s tremi ali več otroki,
- družine, v katerih je zaposlen samo prosilec ali zakonec,
- samske osebe, mlajše od 30 let,
- invalidi in družine z invalidnim članom, pri čemer se upošteva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v telesnem razvoju, težja in težka duševna prizadetost ali trajna nesposobnost za delo,
- razširjene družine, to je družine, v kateri živijo tri generacije ožjih
družinskih članov,
- status žrtve vojnega nasilja, vojnega veterana ali vojnega invalida.
Stanovanjski krediti, za katere se subvencionira obrestna mera,
niso namenjeni:
- prosilcem in njihovim zakoncem, ki so lastniki stanovanj in so ga
odkupili po določilih stanovanjskega zakona,
- prosilcem in njihovim zakoncem, ki kupujejo stanovanja od:
- krvnega sorodnika v ravni vrsti do katerega koli kolena in v
stranski vrsti do drugega kolena;
- od osebe, s katero so v zakonu, izvenzakonski skupnosti
ali svaštvu do drugega kolena;
- od svojega posvojitelja ali posvojenca.
4. RAZPISNI POGOJI ZA KREDITE ZA OBNOVO FASAD
STAVB, KI SO SPOMENIŠKO ZAŠČITENE
Kredite za obnovo fasad stavb, ki so spomeniško zaščitene, lahko dobijo fizične osebe, državljani Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem v občini Radovljica, ki so lastniki objektov, ki so
spomeniško zaščiteni in se nahajajo v občini Radovljica.
Upravičenci do kredita za obnovo fasad stavb, ki so spomeniško
zaščitene, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so lastniki stavbe, ki predstavlja kulturno dediščino ali kulturni spomenik,
- da se stavba nahaja v občini Radovljica,
- da imajo soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine za obnovo fasade,

Prosilci, ki želijo pridobiti kredit po tem razpisu, oddajo svoje
vloge na predpisanem obrazcu v roku 30 dni po objavi razpisa v
Deželnih novicah. Obrazec vloge za kredit lahko prosilci dobijo na
Občini Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ob
ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8.
do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure. Podrobnejše informacije
lahko prosilci dobijo po tel. 537-23-00 (Tanja Pogačnik) ali na
elektronski naslov tanja.pogacnik@radovljica.si.
Poleg podatkov in dokazil, ki se potrjujejo na vlogi, morajo prosilci
za stanovanjski kredit glede na namen porabe k vlogi priložiti še:
- dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prosilec prebiva
(najemna pogodba, podnajemna pogodba, prodajna pogodba,
darilna pogodba, zemljiško-knjižni izpisek),
- predpogodbo oz. prodajno pogodbo o nakupu stanovanja,
- gradbeno dovoljenje (v primeru gradnje ali rekonstrukcije
objekta),
- zemljiško-knjižni izpisek (ki ne sme biti starejši od enega
meseca),
- potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in njegovih ožjih
družinskih članov,
- sklep ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o 100 % telesni okvari prosilca glede motenosti v duševnem
in telesnem razvoju ali trajne nesposobnosti za delo,
- predračun stroškov za gradnjo,
- obrazce banke, ki jih bo zahtevala ob predložitvi sklepa občinske
komisije oz. župana.
Poleg podatkov in dokazil, ki se potrjujejo na vlogi, morajo prosilci za kredite za obnovo stavb, ki so spomeniško zaščitene, k
vlogi priložiti še:
- potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je objekt
spomeniško zaščiten,
- dokazilo o vrsti kulturnega spomenika,
- gradbeno dovoljenje (v primeru rekonstrukcije objekta),
- zemljiško-knjižni izpisek (ki ne sme biti starejši od enega
meseca),
- potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in njegovih ožjih
družinskih članov,
- predračun stroškov za obnovo,
- obrazce banke, ki jih bo zahtevala ob predložitvi sklepa občinske
komisije oz. župana.
Vsa navedena in v obrazcu zahtevana potrdila morajo biti
predložena v originalu, razen gradbenega dovoljenja ter
potrdila zavoda za varstvo kulturne dediščine. Potrdila ne
smejo biti starejša od enega meseca. Zahtevanih potrdil po
zaključku razpisa ne bomo vračali.
Vloge s prilogami lahko oddate osebno ali priporočeno po pošti
na naslov Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica v roku 30 dni od dneva objave razpisa v Deželnih novicah s
pripisom "Javni razpis - stanovanjski krediti".
Po zaključku razpisa bo Komisija za dodelitev stanovanjskih kreditov v občini Radovljica določila prednostni vrstni red upravičencev
s predlogom višine kredita ter celotno dokumentacijo odstopila
Gorenjski Banki, d. d., Kranj, PE Radovljica, kjer bodo imetniki
sklepov urejali vse nadaljnje postopke pridobitve kredita.
Obvestilo komisije s predlagano višino kredita v obliki sklepa
prejmeta Gorenjska Banka, d. d., Kranj, PE Radovljica in prosilec. Banka bo ugotovila kreditno sposobnost posameznega
prosilca in dogovorila s prosilcem obliko zavarovanja kredita. V
primeru, da bo ugotovljena kreditna sposobnost prosilca nižja od
višine kredita iz sklepa, bo prosilec lahko sklenil kreditno pogodbo
z banko do višine kredita ugotovljene s strani banke.
Sklep o višini kredita bodo upravičenci prejeli v roku 60 dni po
izteku roka za oddajo vlog.
Črpanje kredita bo možno takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z
Gorenjsko Banko, d. d., Kranj in ureditvi zavarovanja kredita. Rok
porabe kredita je tri mesece od podpisa kreditne pogodbe, ki
mora biti sklenjena najkasneje do 30. novembra 2010.
V primeru, da ob zaključku razpisnega postopka razpisana
sredstva ne bodo v celoti porabljena, bo razpis odprt do porabe
sredstev, vendar najkasneje do 30. 11. 2010. Za vse, kar ni določeno s tem razpisom, se za odobritev kredita v primeru nejasnosti
uporabljajo interni akti Gorenjske Banke, d. d., Kranj.
Številka: 3527-1/2010-1
Datum: 9. 4. 2010
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

www.radovljica.si

Kredite bo odobravala Gorenjska Banka, d. d., Kranj, PE Radovljica, po predhodni obravnavi na Komisiji za dodelitev
stanovanjskih kreditov v občini Radovljica.
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Javni razpis
Nova knjiga Rajka Jerame

Občina Radovljica,
Banka Koper, d. d., Poslovna enota Kranj in Agencija Radovljica in
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Radovljica in Odloka o proračunu občine Radovljica za leti 2009 in 2010

Delo z naslovom LeBdenje avtor opredeljuje kot filozofsko lepopisno potopisni
roman. Ilustracije za knjigo so na ogled v prostorih Gorenjske banke.

objavljajo

RAZPIS
Marjana Ahačič

za pridobitev dolgoročnih posojil za dobo do 5 in do 7 let,
za pospeševanje razvoja enot malega gospodarstva v občini Radovljica
s subvencionirano obrestno mero v letu 2010

Višina razpisane posojilne kvote znaša 403.083,00
EUR (do vključno 234.684,00 EUR za kredite do
5 let in do vključno 168.399,00 EUR za kredite
do 7 let) in je namenjena za pridobitev dolgoročnih investicijskih posojil za dobo do 5 in do 7 let.
Kvote so namenjene za pridobitev dolgoročnih
posojil za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Radovljica za upravičene stroške in
sicer za:
● stroške nakupa zemljišč,
● stroške komunalnega in infrastrukturnega
opremljanja zemljišč,
● stroški gradnje in nakupa objektov,
● stroški nakupa strojev in opreme,
● stroški nakupa licenc in know how-a.
Upravičenci
Za posojilo pod pogoji tega razpisa lahko zaprosijo
prosilci, ki imajo sedež firme in poslovne prostore
ter investirajo na območju občine Radovljica in so:
● mikro, male in srednje velike gospodarske družbe
in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu
o gospodarskih družbah.
Do subvencioniranja obrestne mere za posojila po
tem razpisu niso upravičeni subjekti, ki:
● so v prislini poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
● so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
● so podjetja, ki so že prejela državno pomoč in naložbe oz. storitve niso izvedli v skladu s podpisano
pogodbo,
● so že koristila pomoč za posamezne namene do
višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
● naložbe oz. storitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,
● niso upravičeni do sredstev v skladu s Pravilnikom.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj
5 let po njenem zaključku,
● upravičenec ima sedež družbe in lokacijo naložbe
na območju občine Radovljica ali upravičenec
nima sedeža družbe na območju občine Radovljica, lokacija naložbe pa je na območju občine
Radovljica,
● pomoč se dodeli le v primeru, kadar le-ta predstavlja večje možnosti za gospodarski razvoj občine ali odpiranje novih delovnih mest,
● pri izračunu se upošteva referenčna obrestna
mera, objavljena v uradnem listu EU
●

Upravičenci, ki prejmejo posojilo na podlagi tega
razpisa, se v posojilni pogodbi zavežejo:
● da bodo posojilo porabili namensko,
● da bodo vrnili del subvencionirane obrestne mere
z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema do dneva vračila v primeru, če ne
izpolnijo katerekoli obveznosti iz pogodbe,
● da bodo opredelili rok začetka poslovanja, če
obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
● da bo pomoč dodeljena po pravilu "de minimis".
2. Posojilni in ostali pogoji:
●

●

možna višina posojila: v odvisnosti od kreditne
sposobnosti posameznega prosilca in možnosti
zavarovanja posojila, a največ do višine kreditnega potenciala za posamezno vrsto kredita ter
najvišje višine pomoči določene v 1. točki tega
razpisa.
obrestna mera:
za kredite z odplačilno dobo do 5 let EURIBOR
(6 mesečni) + 0,5 odstotnih točk
za kredite z odplačilno dobo do 7 let EURIBOR
(6 mesečni) + 0,5 odstotnih točk
Subvencija obrestne mere ne sme presegati
5 % vrednosti naložbe.

●

odplačilna doba: do 5 let (do 60 mesecev) ali do
7 let (do 84 mesecev)

●

način obračuna in plačila realnih obresti:
obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno

●

način vračanja posojila:
v mesečnih obrokih glede na dogovorjeno
odplačilno dobo.

●

bančni stroški odobritve posojila:
125,00 EUR.

●

poslovno sodelovanje prosilca z Banko Koper,
d. d., ni pogoj za pridobitev posojila

● možne oblike zavarovanja posojila:
- splošno: 12 kom. bilanco podpisanih menic avaliranih s strani lastnikov podjetja, z izjavo za njihovo
izpolnitev in 6 kom. bianco lastnih trasiranih menic,
podpisanih s strani Solidarnega poroka in plačnika
z izjavo za njihovo izpolnitev in unovčitev (solidarni
porok in plačnik je nosilec dejavnosti pri s.p.-jih,
oziroma direktor in lastniki pri d.o.o.-jih)
- dodatno: Za dolgoročne kredite je praviloma
potrebno zagotoviti tudi dodatno zavarovanje.
Predmet dodatnega zavarovanja določi banka.
Možnosti so naslednje:
- zastava nepremičnin (vrednost zastavljenih
nepremičnin mora biti v razmerju 1:2) ali
- premičnine, ki so predmet nakupa, ali
- poroštvo druge pravne ali fizične osebe ali,
- zastava vrednostnih papirjev ali,
- pobot s sredstvi na transakcijskem računu ali,
- drugo.
Odločitev o obliki zavarovanja kredita je odvisna od
ocenjene tveganosti naložbe, bonitete komitenta ter
dogovora. Obliko zavarovanja določi banka.
● Samostojni podjetniki še s podpisom pooblastila
banki za prenos sredstev s transakcijskega računa.

remu ni nič nemogoče," še
pravi Jerama. "Končno stanje duhovnega razvoja, h
kateremu so sistematično
vodeni glavni literarni junaki skupaj z bralcem, predstavlja povezanost neba in
zemlje, uravnoteženo življenje popolne osvobojenosti.
V tem se zrcali tudi druga
možna interpretacija naslova: Lebdenje - lahkotno stanje mirovanja nekje vmes
med eno in drugo razsežnostjo. Takšen vezni člen je
lahko samo popolnoma prebujeni posameznik, za katerega je obojevrstno le_bdenje
naravno stanje."
Potopisni značaj je predstavljen tudi skozi 11 barvnih ilustracij Marte Gašperlin v pastelni tehniki. Originale ilustracij so ta mesec
na ogled v prostorih Gorenjske banke v Radovljici.

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN
Gorenjska cesta 19 (4240 Radovljica (tel. 386(0)4 537 23 00 (537 23 13 (fax 531 46 84
Številka: 094-0002/2010
Datum: 02. 04. 2010

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Radovljica (DN UO, št. 3/00) in sklepa Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja številka 181/36, z dne 16. 3. 2010 župan Občine
Radovljica objavlja

3. Seznam potrebne dokumentacije:

RAZPIS

Prosilci lahko dvignejo potrebno razpisno dokumentacijo in pridobijo dodatne informacije osebno na
sedežu enote Banke Koper, d. d., Kranjska cesta
18a, 4240 Radovljica ali po telefonu št. 04/531
6810 (Uroš Sernel) ali 04/531 6811 (Tomaž
Branc), faks 04/531 6827.

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA V LETU 2010

Potrebno dokumentacijo prosilci lahko dvignejo tudi
na sedežu Območne obrtne zbornice Radovljica, v
Radovljici, Gorenjska c.20.

Velika plaketa
je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter
društvom za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno
prispevali k razvoju in ugledu občine, posameznikom za življenjsko delo oziroma ob visokih jubilejih.

uveljavitev občine na področju političnega, upravnega dela, mednarodnih odnosov, gospodarskih dejavnosti in zavodov. Lahko se podeli tudi
osebam, ki niso občani Občine Radovljica in
tujcem, če so s svojim dejanjem ali ravnanjem v
širši javnosti ali mednarodno dosegli trajno korist
za občino Radovljica.

Plakete občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno
izredno uspešno delo na področju gospodarstva,
družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.

Medalje Občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za večletno uspešno in vidno delo na področju gospodarstva, družbenih in
drugih dejavnosti, za izredna posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju. Lahko
se podelijo vidnejšim znanstvenim, kulturnim in
drugim javnim delavcem, ki obiščejo občino.

4. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo popolnih vlog je 10.05.2010. Upravičenci bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni
najpozneje v roku 30 dni po roku za oddajo vlog. V
primeru večjega povpraševanja se vsem prosilcem
zniža zaprošeni znesek kredita za enak sorazmerni
del. Popolne vloge po tem roku bo banka, po vrstnem redu prejema, obravnavala samo v primeru, da
razpisana posojilna kvota na osnovi prejetih vlog v
razpisanem roku ne bo še izkoriščena, vendar
najpozneje do 15. 12. 2010. Vloge zbira banka na
sedežu enote banke v Radovljici, Kranjska cesta
18a, 4240 Radovljica.

Plakete Antona Tomaža Linharta
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in organizacijam za izredne dosežke pri spodbujanju, organiziranju in širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organizacijah, v občini in
v širšem družbenem prostoru, za posebne uspehe
pri kulturni in umetniški vzgoji mladine, za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in
umetniškem področju ter za dolgoletno delo in izredne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja
dosežene z delom v vzgojno izobraževalnih in drugih organizacijah, z organiziranjem vzgojno izobraževalne dejavnosti, s strokovnimi in raziskovalnimi
deli in pri oblikovanju učnih sredstev.

5. Sklenitev posojilne pogodbe in način
koriščenja
Na osnovi predloženih vlog in sprejema sklepa
banke o pogojni odobritvi posojila ter po odločitvi
Občine Radovljica o subvencioniranju obrestne
mere, bodo prosilci sklenili z banko posojilno
pogodbo.
Po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja bo
banka izvedla koriščenje posojila skladno z upravičenčevo investicijsko dokumentacijo.
6. Ostalo

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV
V LETU 2010

V primeru, da prosilec kljub pisni zahtevi banke ne
bo v 30 dneh dopolnil zahtevane dokumentacije
s strani banke, bo banka štela, da prosilec za
posojilo ni zaprosil.
Razpisnice si pridržujejo pravico spremembe pogojev iz tega razpisa.

Častni občan Občine Radovljica
Naziv častni občan Občine Radovljica se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in
stvaritvami na posameznih področjih družbenega
življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in
napredku občine oziroma širše skupnosti.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
4301-12/2010-9
4301-13/2010-9
Radovljica, 9. 4. 2010

www.radovljica.si

Številka:

Pečat Občine Radovljica
se podeljuje fizičnim ali pravnim osebam za
večletno uspešno delo, napredek in razvoj ter

O podelitvi plaket in sprejetju sklepa o podelitvi
naziva častni občan odloča Občinski svet, o
drugih priznanjih občine pa župan in Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj
občine Radovljica lahko vložijo občani, skupine
občanov, stranke, Krajevne skupnosti, podjetja
ter druge organizacije in skupnosti.
- Predlogi za podelitev VELIKE PLAKETE,
PLAKETE OBČINE RADOVLJICA IN PLAKETE
ANTONA TOMAŽA LINHARTA z življenjepisom
kandidata in z obrazložitvijo -utemeljitvijo morajo biti predloženi najkasneje do petka, 28.
05. 2010, na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom
"PRIZNANJA OBČINE RADOVLJICA 2010".
- Predloge za častnega občana, medalje in pečat
lahko posredujete do zgoraj navedenega roka.
Nepopolnih in tistih predlogov, ki bodo prispeli po
izteku roka, komisija ne bo obravnavala.
Predlogi, ki ne bodo upoštevani, bodo vrnjeni
predlagatelju.

Janko S. Stušek, l.r.
Župan
Občine Radovljica

www.radovljica.si

1. Višina razpisane posojilne kvote in namen

"Pripoved je ptica selivka.
Nekoč je zapustila gnezdo
moje zavesti, kjer se je rodila, in sedaj trka na okno vašega domovanja. Ko bo ščebetala o svojih popotnih doživetjih, če jo spustite noter,
bo marsikoga navdihnila, da
se poda na pot, ki je po naravi neizrekljiva in neopisljiva.
Pot prebujenja je skrivnostna, svojevrstna kombinacija
notranjih in zunanjih doživljajskih popotovanj," bralca v
svojem novem delu nagovarja avtor. Pripoved potopisnega značaja začne v Sloveniji,
ki jo imenuje tudi dragulj tiste poloble sveta zahodnjakov, ki je sinonim za zaverovanost v materialni vidik obstoja, za stanje zasanjanosti,
iz katere se nujno prebuditi.
Nadaljuje jo v Indiji, ki je,

kot pravi, tradicionalno znana kot vir notranjega vedenja, duhovne modrosti in
žive religioznosti. Junaki
zgodbe skozi odrivanje Indije odkrivajo sami sebe oziroma tisti del sebe, ki jim doslej ni bil blizu.
"Nevednost oziroma nezavedanje, ki je nekakšno
uspavano stanje življenja, je
dokončno poražena v soju
razsvetljenega bivanja. Roman resda odstre resnico,
da je tisto, kar v telo (materialno dimenzijo) ujeta duša
vsakogar išče, ni nič drugega kakor Le bdenje - Budnost, vendar pot do tega
spoznanja je postopna. Vzdolž nje so glavni junaki vodeni z ljubeznivo inteligenco, ki jo uteleša včasih vidni,
zvečine pa nevidni Učitelj,
mojster modrosti, ki se je
nekoč prej prebudil in kate-
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Zanimivosti

”Očistimo Slovenijo
v enem dnevu!”
V soboto, 17. aprila, bomo v vseslovenski akciji sodelovali tudi Radovljičani.
mreč odvisen od pomoči in
sodelovanja ozaveščenih
organizacij, podjetij in posameznikov.
Zbran je seznam zbirnih
mest, na katerih se bodo 17.
aprila ob 9. uri zbrali prostovoljci, prevzeli vreče in rokavice in se po navodilih vodje
zbirnega mesta odpravili proti
označenim divjim odlagališčem oz. bodo prevzeli dogovorjeno območje za čiščenje
razpršenih odpadkov. Zaključek akcije je predviden ob 14.
uri. Organizatorji priporočajo
primerno obutev in obleko.

Zbirna mesta za
prostovoljce na območju
radovljiške občine
BEGUNJE, pri pošti/gasilskem domu. Informacije:
Nives Čorak (GSM: 031/733
206)
BREZJE, glavno parkirišče.
Informacije: Tomaž Dežman (GSM: 041/728 340)
HLEBCE, gasilski dom. Informacije: Rok Justin (GSM:
031/648 476)

KAMNA GORICA, športno
igrišče. Informacije: Vinko
Šlibar (GSM: 031/693-764)
KROPA, kulturni dom. Informacije: Tomaž Filipovič
(GSM: 040/456 388)
Za naselje BREZOVICA, na
križišču. Informacije: Tomaž Filipovič (GSM: 040/
456 388)
LANCOVO, zadružni dom
Informacije: Aleš Breznik
(GSM: 041/709-139)
LESCE, restavracija Center
Informacije: Boštjan Brelih
(GSM: 051/322 890)
LJUBNO, dom Športnega
društva Ljubno. Informacije: Brane Fajfar (GSM:
031/309 747)
MOŠNJE, gasilski dom. Informacije: Boštjan Luznar
(GSM: 031/640 961)
PODNART, pri trgovini. Informacije: Dejan Habinc
(GSM: 041/667 151)
RADOVLJICA, parkirišče
pri novem športnem parku
Informacije: Vesna Rems
(GSM: 040/473 939)
RADOVLJICA, parkirišče
na pokopališču. Informaci-

je: Tereza Kourilova (GSM:
041/568 614)
SREDNJA DOBRAVA, pri
gostilni "Marička". Informacije: Uroš Delalut (GSM:
040/509 272)
Ribiči iz Ribiške družine Radovljica se bodo zbrali pri ribiškem domu na Lancovem,
informacije: Matej Šparovec
(GSM: 041/366 383).
Vodna obrežja bosta čistila
tudi: Rafting ALTER SPORT
CLUB, informacije: Danijel
Papler (GSM: 041/ 637 162)
in Fun Rafting club, informacije: Zvone Razinger
(GSM: 041/762 591).
Zbirno mesto Lovske družine Kropa pa je Lovski dom
Podnart, informacije: Matjaž Kavar (GSM: 041/97982).
Več informacij o akciji je na
voljo na spletnem naslovu
www.ocistimo.si, lahko pa
se obrnete tudi na koordinatorja v občini Radovljica
Igorja Dornika (GSM: 041/
644 986, e-naslov: igor.
dornik@ocistimo.si).

Župani o prostorskih načrtih
Župani Zgornje Gorenjske so javnosti pojasnili razloge za počasno pripravljanje občinskih
prostorskih načrtov.
Marjana Ahačič
Jesenice - Kako naj občanom razložimo nerazumno
dolge roke pri nastajanju
novih prostorskih načrtov,
kako naj ravnamo v primerih, ko nam različna ministrstva v istem primeru izdata nasprotujoči si zahtevi,
kaj lahko storimo, da bomo
od pristojnih potrebne dokumente dobili v zakonsko
določenih rokih, je na tiskovni konferenci pristojne
državne uradnike spraševalo
šest županov občin Zgornje
Gorenjske. Tako so izrazili
tudi svoje nestrinjanje z nerazumno dolgimi postopki
sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, na katere
sami, kot pravijo, nimajo
nobenega vpliva.
"Z vsako spremembo zakonodaje se postopki daljšajo,
se na zahtevo različnih dr-

žavnih organov ponavljajo
ter občinam nalagajo dodatne finančne obveznosti. Tako
še vedno ne vemo, kako in
kdaj se bodo zaključili leta
2005 začeti postopki, v katere je samo v naši občini
vključenih 500 pobud," je
stanje ilustriral radovljiški
župan Janko S. Stušek.
"Februarja smo na koordinaciji županov sedmih občin Zgornje Gorenjske obravnavali potek priprave občinskih prostorskih načrtov in
podrobnih prostorskih načrtov. Po zagotovilih Ministrstva za okolje in prostor naj
bi bilo občinski prostorski
načrt mogoče sprejeti v dveh
letih od začetka priprave, pod
pogojem, da se vsi udeleženci v postopku priprave in
sprejema držijo z zakonom
določenih rokov," je povedal
Stevo Ščavničar, direktor
Razvojne agencije Zgornje

Nerazumno dolgi postopki sprejemanja
občinskih prostorskih načrtov predstavljajo
veliko oviro razvojnim prizadevanjem lokalnih
skupnosti.

Na območnem tekmovanju iz geografije, ki se ga je sredi
marca udeležilo 57 učencev iz štirinajstih gorenjskih osnovnih šol, se je odlično odrezala tudi radovljiška ekipa. Neja
Zore, Ana Urh in Daša Robič - vse učenke 9. c razreda, katerih mentorica je Tanje Resman Tomše, so se namreč uvrstile na državno tekmovanje. Posamično so največ točk dosegli: Juš Kosmač iz OŠ Žirovnica, Lara Kupljenik iz OŠ F.S.
Finžgarja Lesce, Ana Urh iz OŠ A. T. Linharta Radovljica in
Aleksandra Uzar iz OŠ Tržič. Tema teoretičnega dela tekmovanja, na katerem se učenci pomerijo tako v znanju geografije kot v veščinah terenskega raziskovanja, je bila letos astronomija. Na terenskem raziskovanju pa so se učenci orientirali in razgledovali po gorjanski pokrajini in okolici, na
določenih točkah ugotavljali rabo tal, merili naklon terena in
temperaturo zraka, ugotavljali vrsto kamnin, ocenjevali
zračno razdaljo, kartirali in merili promet skozi Gorje ob cesti na Pokljuko in turistično ponudbo. M. A.

Proslava ob materinskem dnevu
KPD Jelovca Lancovo je 21. marca v kulturnem domu pripravil proslavo ob materinskem dnevu, na katero so povabili vse
matere in žene s spremljevalci. Na prireditvi so nastopili domači glasbeniki in recitatorka Manca Hajdarovič, folklorna
skupina Voše ter Linhartov oder. Kot je povedal predsednik
društva, pa organizatorje prireditev žalosti, da se krajani redko odzovejo vabilu na prireditve v domačem kraju, kljub temu
da se trudijo dovolj dobro poskrbeti za informiranje. Morda
bo drugače ob naslednjem kulturnem dogodku, ko konec meseca na Lancovo prihajajo gledališčniki iz Tržiča. M. A.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM
NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN
1. Naziv in sedež najemodajalca:
ALC Lesce JGZ, Begunjska c. št. 10, 4248 Lesce,
tel. 04/532 01 00, faks 04/532 01 05
2. Predmet:
Najem pisarniških prostorov (48 m2) in hangarja (400 m2) na naslovu Begunjska cesta 10, 4248 Lesce ter najem dveh letal Cesna 172 za potrebe letenja v turistične in izobraževalne namene.
3. Izklicna cena za letni najem nepremičnine znaša:
50.000,00 EUR
Cene so določene neto.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila najemnine:
Najemnina se plačuje v skladu s sklenjeno najemno pogodbo.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: ALC Lesce
JGZ, Begunjska c. 10, 4248 Lesce, z oznako: ponudba za najem, NE ODPIRAJ. Rok: 28. aprila 2010 do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega roka prispele na naslov najemodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun ALC Lesce JGZ, št. 03127-1000632347 sklic: 0001-PAN
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire ponudnika.
7. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od
sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, se šteje, da je odstopil od
ponudbe, ALC Lesce JGZ pa zadrži njegovo kavcijo.
8. Pogoji
1. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
2. Potrdilo o plačani kavciji s točnimi podatki za primer vračila
3. Ponudbena cena v EUR
4. Potrdilo, da je ponudnik pravna oseba - izpis iz sodnega registra
5. Izjava ponudnika, da ima vsaj eno leto izkušenj z letalsko dejavnostjo (turizem, izobraževanje), ki vsebuje tudi določilo, da za to izjavo materialno
odgovarja.
6. Vsaj trije zaposleni na področju letenja v turistične in izobraževalne namene (poimenska navedba zaposlenih)
7. Izjava o zagotavljanju ponudbe panoramskega letenja za obdobje trajanja
najemnega razmerja, ki vsebuje tudi določilo, da za to izjavo materialno
odgovarja.
8. Izjava o sodelovanju z najemodajalcem pri promociji tehnične kulture, razvoju turistične ponudbe in iskanju okolju prijaznejših tehnologij letenja v
obsegu 100 ur na leto na način, ki najemniku ne bo slabšal ekonomskega učinka. Izjava mora vsebovati določilo, da najemnik za kršitev materialno odgovarja.
9. Obveza, da bo najemnik v roku 3 mesecev od podpisa obnovil pisarniške prostore (46 m2) po specifikaciji, dostopni pri najemodajalcu (ocenjena vrednost 30.000,00 EUR)
9. Vse stroške v zvezi z oddajo v najem nosi najemnik.

Župani zgornje gorenjskih občin menijo, da počasni
postopki priprave občinskih prostorskih načrtov močno
ogrožajo razvoj.
Gorenjske. A se je v postopek
v praksi izkazal za precej
daljšega. Kot so iz praktičnih
izkušenj povedali župani, se
postopki z vsako spremembo
zakonodaje daljšajo, se na zahtevo različnih državnih
organov ponavljajo ter občinam nalagajo dodatne finančne obveznosti. Še bolj
zapleteno je v občinah, na
območju katerih je veliko naravnih in kulturnih vrednot,
kar veča in zaostruje zahteve
po presojah vplivov, v večini

primerov pa se izkažejo predvsem kot omejitveni dejavniki.
Kasnitev sprejemanja občinskih prostorskih načrtov
predstavlja veliko oviro razvojnim prizadevanjem lokalnih skupnosti, so poudarili župani, zato je tudi razumljiv pritisk javnosti na pripravljavce, ki, kot pravijo,
javnosti težko pojasnijo, da
na delo državne uprave
pravzaprav nimajo nobenega vpliva.

10. Doba najema je 5 let z možnostjo podaljšanja.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija v sestavi: predstavnik Upravnega
odbora ALC Lesce JGZ, zastopnik Občine Radovljica, direktor ALC Lesce
JGZ.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. aprila 2010 ob 9. uri v pisarni ALC
Lesce JGZ.
13. Upoštevane bodo samo popolne ponudbe, ki bodo vsebovale ponudbeno
ceno enako ali višjo od izklicne cene.
14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 delovnih dneh od odpiranja ponudb.
15. Informacije
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na sedežu ALC Lesce JGZ, kontaktna oseba Pavel Škofic, tel. 031/658 105 ob delovnih dneh od objave razpisa do roka za oddajo.
16. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Datum: 02.04.2010
ALC Lesce JGZ
Pavel Škofic - direktor

Naročnik in plačnik: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica

V soboto, 17. aprila, bodo
tudi radovljiški občani in občanke sodelovali v akciji
"Očistimo Slovenijo v enem
dnevu!". Po besedah koordinatorja Društva Ekologov
Slovenije brez meja v občini
Radovljica Igorja Dornika je
odziv prijavljenih prostovoljcev in društev odličen, še
zmeraj pa prijazno vabijo k
sodelovanju tako posameznike kot društva, ki še niso
pristopili k sodelovanju.
Uspešen je bil tudi popis
divjih odlagališč v občini v
mesecu marcu. Poleg občine in Komunale Radovljica,
ki bo poskrbela za vrečke in
rokavice ter za odvoz zbranih odpadkov, pri organizaciji akcije dejavno sodelujejo
prav vse krajevne skupnosti.
Pridružile so se tudi vse
osnovne šole in vrtci v radovljiški občini, s 50 dijaki
prostovoljci se je izkazala
Ekonomska gimnazija in
srednja šola iz Radovljice.
Uspeh akcije, katere pobudniki delujejo povsem na
prostovoljni osnovi, je na-

Uspešne geografinje
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Knjiga Gorjakove Milke

Z barčicami so
pozdravili pomlad
V Kropi in Kamni Gorici so tudi letos na predvečer gregorjevega, 11. marca, ob mraku z barčicami
pozdravili prihod pomladi.
Kaja Beton

Gorjakova Milka podpisuje svoje knjige. I Foto: Anka Bulovec
V Restavraciji Center so sredi marca predstavili knjigo Najlepša so jutra avtorice Milke Gorjak. Moderator večera
Peter Kolman je predstavil avtorico in povedal, da sega začetek knjige v davno leto 1901, ko je takratni begunjski župnik predlagal Frančiški Močnik iz Dvorske vasi, da se preseli na Goro - k sv. Petru za mežnarico. Z možem in dvema
otrokoma so zaživeli na Gori. Rodilo se jima je še sedem
otrok, na kmetiji sta ostala sin Franc in hči Marija. Franc se
je poročil s Pavlo Mohorič iz Davče in njuna hči, Milka Močnik - ki jo domačini poznamo kot Gorjakovo Milko - je zgodbe iz življenja na Gori ujela v črke in besede ter jih prelila v
knjigo. Avtorici je prvi čestital tudi njen sin Marko in jo počastil z ganljivim nagovorom. Knjiga je izšla v samozaložbi,
da pa je lahko ugledala beli dan, sta pripomogla Sabina Jovan in Peter Kolman, predstavitev pa so omogočili Miha
Gluščič, Brane Antolin in še kakšen neimenovan posameznik. Kakor je zatrdila Gorjakova Milka pred navdušenim občinstvom, to ne bo njena edina knjiga. I. K.

Radovljica

Avtoportreti otrok z downovim sindromom
Ob 21. marcu - svetovnem dnevu downovega sindroma, so
v društvu Sožitje Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje organizirali delavnice za osebe z downovim sindromom. Pod
vodstvom likovne pedagoginje Tadeje Peternel so se v prostorih OŠ Antona Janše v Radovljici zbrali otroci, mladostniki in odrasli z downovim sindromom iz CUDV Matevža Langusa in OŠ Antona Janše. Ob spoznavanju in druženju so s
pomočjo ogledal ter svojih spremljevalcev risali sebe. Pod
spretnimi prsti in vihtenjem čopičev so nastale prave male
umetnije, ki so na ogled v avli OŠ Antona Janše. K. B.

Čeprav se v zadnjih letih
praznovanje gregorjevega
hitro širi po krajih v Sloveniji, Kropa in Kamna Gorica
ostajata dva od redkih krajev, kjer šega, ki izvira iz
časa razvitega žebljarstva,
nikdar ni zamrla. V Kropi je
tudi tokrat za organizacijo
prireditve poskrbelo domače
turistično društvo s pomočjo donatorjev. Barčice so
spuščali na bajerju nekdanje
spodnje fužine, ki ga je bilo
potrebno pred tem temeljito
očistiti. "Letos je poseben
problem predstavljala ureditev bajerja pred prireditvijo.
V njem namreč pozimi ni
bilo vode, rake so bile polne
snega in peska, tako da smo

morali dva tedna pred prireditvijo narediti delovno akcijo čiščenja in šele nato lahko
napolnili bajer z vodo. Na
tem mestu gre zahvala
vsem, ki so pri tem pomagali in tako omogočili prireditev,” je dejala predsednica
društva Metka Kavčič.
Na prireditvi v Kropi so našteli 88 barčic, podelili pa so
tudi tri nagrade za najbolj
izvirne. V Kamni Gorici,
kjer prireditev organizira
domače Kulturno društvo v
sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Prostovoljnim gasilskim društvom, so našteli
185 barčic, kar je malenkost
manj kot lani. Tudi tokrat so
barčice spuščali po potoku
ob Kapusovi graščini v starem jedru vasi.

Prireditev si je poleg otrok z
barčicami ogledalo tudi precej drugih obiskovalcev. Za
ohranjanje šege pa ne skrbita samo lokalni društvi, temveč predvsem otroška vrtca v

Kropi in Kamni Gorici ter
seveda starši ter stari starši,
ki otroke spodbujajo k vedno novi izdelavi barčic iz papirja, kartona in sodobnih
materialov.

Zlatoporočenca Mira in Jože Palovšnik
Po petdesetih letih zakona se veselita prihoda prvega pravnuka.
Ivanka Korošec
Zlato poroko sta 22. februarja praznovala tudi zakonca
Mira in Jože Palovšnik. Jože
je doma iz Slatne pri Begunjah. Rojen je bil 1936 v
kmečki družini kot predzadnji od devetih otrok. Izučil se
je za sedlarja, dve leti je delal
v Tržiču, potem se zaposlil v
Tapetništvu Radovljica, kjer
je delal vse do upokojitve.
Mira se je rodila leta 1939 na
Brezjah pri Tržiču. V družini
je bilo sedem otrok, ki so že
zgodaj okusili, kako grenak
je lahko kruh. Čim prej so se
morali postaviti na lastne
noge in Mira se je takoj po
osnovni šoli zaposlila v Peku.
V Tržiču je spoznala Jožeta
in kmalu nato sta se poročila.
Preselila sta se v Radovljico,

Radovljica

Pomlad v vrtcih
V vrtcih radovljiške občine
je pomladi še posebej živahno. Leške malčke je tako
obiskala pevka Manca Špik
(na sliki), v Radovljici pa so
ob dnevu žena pripravili kulturno prireditev za zaposlene in odprli razstavo fotografij Anke Bulovec. Veliko
energije so v VVZ Radovljica
vložili tudi v obnovo vrtcev:
v Radovljici so zamenjali
več kot trideset oken na južni steni vrtca in jih zaščitili z
zunanjimi žaluzijami. Okna
so menjali tudi v vrtcu Kamna Gorica, kjer so vrtec obnovili še z novimi tlaki in
stenskimi oblogami. M. A.

kjer je dobila zaposlitev v Almiri. Z odpovedovanjem in
pridnostjo sta si zgradila hišo.
Bilo je težko, saj so Miro pestile tudi različne zdravstvene težave. Rodili so se jima trije
otroci: Branka, Darja in Božo.
Imata tudi dve vnukinji in štiri vnuke. Na poti je že pravnuk, ki se ga srčno veselita.
Zadnjih osem let plešeta v folklorni skupini Golica, ki deluje v KD Vintgar na Blejski Dobravi. Redno hodita na vaje in
se udeležujeta različnih nastopov, ki jih ima skupina
doma, pa tudi v Italiji in Avstriji.
Organizacijo praznovanja zlate poroke so prevzeli otroci.
Za vso pozornost, spoštovanje in ljubezen sta jim iskreno hvaležna. "Pari iz najine
folklorne skupine so nama

Mira in Jože Palovšnik
naredili špalir," se spominjata," in ko sva po ponovnih poročnih zaobljubah odhajala iz
cerkve, so donele orgle, zvonovi so zapeli, zunaj pa nama je

na najino veliko presenečenje
zaigral še Pihalni orkester Lesce, katerega član je tudi njun
vnuk Andraž. Bilo je ganljivo
in nepozabno."

