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Oživimo
srce

Alenka Bole
Vrabec

Predstavili so prve
rezultate projekta,
katerega cilj je
povečati možnost
preživetja ob srčnem
zastoju.

Alenka Bole Vrabec, dramska
igralka in književna prevajalka,
dolgoletna sodelavka Deželnih
novic, tudi svojo 80-letnico
obeležuje delovno in
ustvarjalno.
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Slovesno ob
kulturnem prazniku
Na slovesnosti ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, so poslušalce v Baročni
dvorani Radovljiške graščine v ponedeljek navdušili člani glasbene skupine Transax Poject in dramski
igralec Gaber Trseglav.
Marjana Ahačič
Glasbena šola Radovljica je
tudi letos v sodelovanju z
radovljiško območno izpo
stavo Javnega sklada za kul
turne dejavnosti in občino
pripravila proslavo ob Pre
šernovem dnevu, sloven
skem kulturnem prazniku.
Program proslave, ki so jo v
ponedeljek pripravili v

Baročni dvorani Radovljiš
ke graščine, sta oblikovala
dramski igralec Gaber
Trseglav, član ansambla
Mestnega gledališča ljub
ljanskega, in skupina Tran
sax Project v sestavi Lev
Pupis in Jovana Joka s sak
sofonom ter Gašper Primo
žič s koncertno harmoniko,
ki je začela delovati sep
tembra lani.

Repertoar komorne zasedbe
Transax so večinoma trans
kripcije klasičnih skladb kot
tudi originalne skladbe,
napisane za to komorno
glasbeno platformo, ustanov
ljeno leta 2016 za raziskova
nje novega in drugačnega
zvoka, kot jih je predstavila
Alenka Bole Vrabec, ki je
povezovala ponedeljkovo pri
reditev. "Čeprav mlad

ansambel so dosegli več
odmevnih uspehov na kon
certih v Sloveniji, Avstriji,
Švici ter Bosni in Hercegovi
ni. Skupina ne temelji samo
na zvoku saksofona kot glav
nega solističnega zvoka, tem
več išče izrazne možnosti
vseh vključenih instrumen
talistov skozi različna glasbe
na stilska obdobja."
43. stran

Dan odprtih vrat
čebelarskega centra
Občina Radovljica in Čebelarski
razvojno-izobraževalni center Gorenjske v sredo,
15. februarja, pripravljata dan odprtih vrat
Čebelarskega centra Gorenjske v Rožni dolini v
Lescah.
Marjana Ahačič
Čebelarski center združuje
izobraževanje, razvoj, pred
stavitev in promocijo čebe
larstva. Dejavnosti centra, ki
ga upravlja Ljudska univerza
Radovljica, bo ob 10. uri
predstavila upravnica Dani
jela Ambrožič, sodelovanje
čebelarjev pa predsednik
Čebelarskega društva Radov
ljica Janko S. Stušek. Sledile
bodo različne delavnice,
predstavitve in degustacije.

Marolt pa bo pripravil pred
stavitev priprave in degusta
cijo medenih kroglic. Sledi
la bo delavnica izdelovanja
svečk iz satnic ob 11. uri,
vodila jo bo Sandra Rebek,
ob 11.30 pa bo na vrsti pri
kaz določitve vsebnosti vode
v medu, merjenja električne
prevodnosti v medu in opa
zovanje pelodnih zrn različ
nih rastlin pod mikrosko
pom ter pol ure za tem, ob
12. uri, prikaz žičenja satni
ka (okvirčka) in utapljanja

S prireditvijo se Občina Radovljica pridružuje
akciji Skupnosti občin Slovenije (SOS) Dan
odprtih vrat v občinah, s katero občankam in
občanom predstavljajo svoje naložbe in
programe.

Na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku je obiskovalce v Baročni dvorani Radovljiške graščine navdušil Transax
Poject – Gašper Primožič s koncertno harmoniko ter saksofonista Jovana Joka in Lev Pupis. / Foto: Primož Pičulin

S prireditvijo se Občina
Radovljica pridružuje akciji
Skupnosti občin Slovenije
(SOS) Dan odprtih vrat v
občinah, s katero občankam
in občanom predstavljajo
svoje naložbe in programe.
Program se bo začel v pre
davalnici v prvem nadstrop
ju, kjer bosta Ambrožičeva
in Stušek ob 10. uri predsta
vila dejavnosti centra in
društva, čebelar Sandi

satnic. Predstavitev bo vodil
Jožef Korošec.
V satnišnici in polnilnici v
kletnih prostorih bo ob
12.30 prikaz izdelave satnic
(Boštjan Borič) in polnjenja
medu v kozarce (Danijela
Ambrožič), pred čebelarsko
trgovino v pritličju pa bo od
12. ure naprej degustacija
izdelkov čebelarske trgovine
Beeshop, ki jo vodi Igor
Luzar.

Dogodki v občini Radovljica 2016
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Seja občinskega sveta

Atotech dopolnil
dvajset let

Pesem voda

Šest naslovov
za Anjo Klinar

Občinski svet je prejšnjo sredo s tajnim glasovanjem
potrdil financiranje političnih strank, zastopanih v
občinskem svetu.
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Nekdanja Kemična tovarna
Podnart vse od združitve z
mednarodnim podjetjem
Atotech odlično posluje.
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Galerija Avla gosti skupinsko
razstavo likovne sekcije VIR
KUD Radovljica.
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Radovljiški plavalci so s trinajstimi naslovi državnega
prvaka dokazali, da so še
naprej v vrhu slovenskega
plavanja.
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Fotografsko društvo Radovljica je v sodelovanju z Občino
Radovljica izvedlo osmi natečaj za pregledno razstavo fotografij o dogodkih v občini. Tokrat sta bili razpisani dve temi:
dogodki v občini Radovljica ter čebelarstvo in čebele v občini Radovljica v letu 2016. Na natečaj se je prijavilo 14 avtorjev s 408 fotografijami. Pregledala jih bo žirija, ki jo sestavljajo Jakob Gnilšak, Fotografsko društvo Radovljica, Gorazd
Kavčič, fotoreporter Gorenjskega glasa, in Manca Šetina
Miklič, Občina Radovljica. Podelila bo nagrade in izbrala
fotografije za razstavo, ki bo odprta v četrtek, 9. marca 2017,
ob 18. uri v Galeriji Avla Občine Radovljica.
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Krvodajalska akcija
Radovljiško območno združenje Rdečega križa bo v tem
mesecu organiziralo prvo letošnjo krvodajalsko akcijo. Kri bo
v ponedeljek, 20. februarja, od 8. do 13. ure moč darovati v
Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici, v torek, 21.
februarja, od 7. do 14. ure in v sredo, 22. februarja, od 7. do 13.
ure pa v Festivalni dvorani na Bledu. Organizatorji akcije prosijo, da s seboj prinesete veljaven osebni dokument. Svetujejo,
da pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči.

Popravek
V prejšnji številki Deželnih novic smo v prispevku Za malenkost znižali cene oskrbe na domu na tretji strani pomotoma
zapisali, da bo skupna cena socialne oskrbe nižja od 1.
novembra letos. Spremenjena cena namreč velja od 1. januarja 2017, kot to določa Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu
(DN UO, št. 220/16). Za napako se opravičujemo.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISOV
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si so v
rubriki Aktualni razpisi in objave od 10. 2. 2017 objavljeni naslednji javni razpisi:
1. 	Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Radovljica za leto 2017
Rok za oddajo vlog na razpis je 13. 3. 2017.
Dodatne informacije: Alenka Langus, tel. št.: 04 537 23 13,
e-naslov: alenka.langus@radovljica.si
2. 	Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v
občini Radovljica v letu 2017
3. Javni razpis za sofinanciranje programov društev
upokojencev v občini Radovljica v letu 2017
4. 	Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij v občini Radovljica v letu 2017
Rok za oddajo vlog na vseh treh javnih razpisih je 3. 3. 2017.
Dodatne informacije: Romana Šlibar Pačnik, tel. št.: 04 537 23 24,
e-naslov: romana.slibar-pacnik@radovljica.si.
5. 	Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Radovljica v letu 2017
6. 	Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih
projektov v občini Radovljica v letu 2017
Rok za oddajo vlog na obeh razpisih je 14. 3. 2017.
Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32,
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si
7. 	Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v občini Radovljica v letu 2017
Rok za oddajo vlog na razpis je 14. 3. 2017.
Dodatne informacije: Karmen Korošec, tel. št.: 04 537 23 31,
e-naslov: karmen.korosec@radovljica.si.

Občinska uprava Občine Radovljica

www.radovljica.si

Razpisna dokumentacija za navedene razpise je na voljo na
spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si in v glavni
pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
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Prvo leto projekta
Oživimo srce
Občina Radovljica je projekt, katerega namen je povečati možnosti preživetja ob srčnem zastoju,
začela lani. Projekt usposabljanja prvih posredovalcev, usposabljanja laikov ter vzpostavitve mreže
javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev je med uspešnejšimi v občini.
Marjana Ahačič
Konec januarja so predstavili prve rezultate projekta, v
katerem poleg občine,
Zdravstvenega doma Radovljica in Območnega združenja Rdečega križa sodelujejo
tudi druge organizacije,
vključene v sistem zaščite in
reševanja. Cilj projekta je na
območju občine povečati
možnost preživetja ob srčnem zastoju. Kot je povedala zdravnica Tanja Leskovar,
vodja enote nujne medicinske pomoči v Radovljici, je v
Sloveniji vsak dan vsaj pet
srčnih zastojev, preživetje
tistih, ki se jim srčni zastoj
zgodi, pa le 15-odstotno. »Iz
študij po svetu pa je znano,
da je, če imamo postavljen
učinkovit sistem, preživetje
lahko tudi do 75-odstotno.«
Občina Radovljica je prav
zato lani začela s projektom
usposabljanja prvih posredovalcev, usposabljanja laikov ter vzpostavitve mreže
javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V letu
2016 je tako radovljiški
zdravstveni dom na petih
tečajih usposobil 69 prvih
posredovalcev, ki so pretežno člani gasilskih društev.
Januarja letos je izobraževanje opravilo še 16 radovljiških gasilcev, tako da so
usposobljeni prvi posredovalci iz vseh prostovoljnih
gasilskih društev v občini
Radovljica.
Območno združenje Rdečega križa je doslej organiziralo 13 tečajev oživljanja za
skupaj 254 udeležencev. V
okviru projekta so bili
nameščeni trije novi javno
dostopni defibrilatorji. Skupaj jih je na območju občine že 12, nekatere od njih
so podjetniki in društva
namestili samoiniciativno.
Sredstva za izobraževanje
prvih posredovalcev zagotavlja Zdravstveni dom Radovljica, za opremo za izvedbo izobraževanj (lutke,

V projektu Oživimo srce sodeluje veliko število prostovoljcev, ki so se konec januarja zbrali
na srečanju v čebelarskem centru v Lescah.

Javno dostopni defibrilatorji v občini Radovljica:
Begunje – avtobusna postaja, Elan; Brezje –
romarski urad; Kropa – zdravstvena postaja;
Lesce – Jur bar; Ljubno – gasilski dom; Podnart
– gasilski dom, Radovljica – stavba občine,
Vurnikov trg, župnišče; Slatna – gasilski dom,
Srednja Dobrava – gasilski dom
učne AED-je) ter opremo za
prve posredovalce pa Občina Radovljica. Tako je občina lani za projekt namenila
23 tisoč evrov, zdravstveni
dom pa šest tisoč evrov. V
letih 2017 in 2018 je v proračunu občine za projekt
zagotovljenih skupaj trideset tisoč evrov.
V lanskem letu je ekipa nujne medicinske pomoči
Zdravstvenega doma Radovljica prve posredovalce aktivirala dvakrat. Prvi posredovalci PGD Ljubno so bili
aktivirani ob srčnem zastoju, oživljanje žal ni bilo
uspešno. Drugič so bili aktivirani prvi posredovalci
PGD Lancovo. Pozvani so
bili na intervencijo ob motnji zavesti, bolnik ni bil v
srčnem zastoju.

Župan Ciril Globočnik je na
srečanju izrazil zadovoljstvo
ob dejstvu, da je v projekt
vključenih tako veliko prostovoljcev, prav tako ga veseli, da se intenzivno vzpostavlja mreža javno dostopnih
defibrilatorjev. Poudaril je,
da bo občina projekt tudi v
prihodnje aktivno in intenzivno podpirala.
"Vesela sem, da je v občini
Radovljica toliko srčnih ljudi, ki imate znanje in ste v
svojem prostem času pripravljeni pomagati," je udeležence srečanja nagovorila
zdravnica Tanja Leskovar.
"Zares vas potrebujemo na
terenu. Zavedajte se, da vas
bomo tudi takrat, ko bo človeku, ki ima srčni zastoj, že
ekipa nujne medicinske
pomoči, zelo veseli. Ko se
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Anica Svetina, predsednica radovljiškega Rdečega križa, župan Ciril Globočnik, zdravnica
Tanja Leskovar in poveljnik CZ Janez Koselj

stvari dogajajo hitro in
intenzivno, nam vedno
zmanjkuje rok, ki vedo,
kako pomagati."
Med usposobljenimi prvimi posredovalci je največ
gasilcev. "Nič ni narobe, da
smo tako množično pristopili k projektu, čeprav je to
za nas še ena naloga več, ki
jo moramo opraviti," je na
srečanju dejal predsednik
gasilske zveze Radovljica
Jože Zima. "Upam, da
bomo strokovnim ekipam v
resnično pomoč. Vsako
rešeno življenje pa bo naša
nagrada."
Janez Koselj, poveljnik radovljiške civilne zaščite, pravi,
da si, ko so s projektom
začeli, ni niti približno predstavljal, da bodo uspeli
usposobiti tako veliko število prvih posredovalcev pa
tudi laikov. "Več kot nas je,
večja je možnost, da bomo
tudi fizično prisotni v situaciji, ko bo potrebna naša
pomoč. Upam tudi, da se bo
z leti ozaveščenost o tem,
kako pomagati ob srčnem
zastoju, še povečala."
Veliko vlogo prav pri slednjem ima radovljiška območna organizacija Rdečega
križa Slovenije, katere
pomembna naloga je organizacija tečajev za laike.
Predsednica Anica Svetina
je ob tem povedala, da je še
posebno vesela sodelovanja
mladih.
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Seja občinskega sveta
Polemično o financiranju političnih strank, koncesija za ravnanje z odpadki in soglasje za RAGOR
Marjana Ahačič
Občinski svet je prejšnjo
sredo s tajnim glasovanjem
potrdil financiranje političnih strank, zastopanih v
občinskem svetu, ki bodo v
letošnjem letu iz občinskega
proračuna prejele skupaj
9700 evrov.
V 26-članskem radovljiškem občinskem svetu trenutno sedi deset predstavnikov političnih strank in 16
predstavnikov različnih list,
razprava o tem, ali je financiranje političnih strank iz
občinskega sveta sploh potrebno, pa je že v prejšnjem
mandatu spremljala vsakokratno sprejemanje sklepa o
financiranju političnih
strank. Tega so v prejšnjem
mandatu za določeno obdobje celo ukinili in ga spet
uvedli po spremembi zakona o političnih strankah, ki

V radovljiškem občinskem svetu so predstavniki šestih različnih strank in petih list.
Globočnika) je tako predlagal, da se predlagana sredstva za ta namen vsaj prepolovi in denar nameni za kakšnega od občinskih projektov, s čimer se je strinjal tudi
svetnik Darko Marolt (Lista
za šport in prostovoljstvo).

Mark Toplak (SDS) pa je
poudaril, da gre po eni strani za relativno majhen znesek – tretjino najvišjega
možnega, dovoljenega z
zakonom, po drugi strani
pa politične stranke predstavljajo temelj demokratičnega sistema in za svoje
delovanje razumljivo potre-

bujejo tudi finančna sredstva. SDS ima na območju
občine Radovljica več kot
sto članov in za delo z njimi
potrebujejo tudi denar, je
še dejal Toplak in poudaril,
da sredstva, namenjena
delovanju strank in sredstev za delo svetniških skupin, ki jih dobijo tako stranke kot liste, zastopane v
občinskem svetu, ne gre
enačiti, ker se porabijo za
različne namene.
Občina Radovljica za delo
svetniških skupin sicer v
letošnjem letu namenja 22
tisoč evrov, za delovanje
občinskega sveta – za sejnine na sejah sveta in odborih
– pa še dodatnih dobrih 75
tisoč evrov.
Svetniki so na pobudo
Branka Fajfarja o sklepu
glasovali tajno in ga s 17
glasovi za in sedmimi proti
tudi potrdili.
Občinski svet je na seji
sprejel odloka o podelitvi
koncesij za izvajanje dveh
gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki: obdela-

Slovesno ob
kulturnem prazniku
31. stran
Člana ansambla sta poleg
Gašperja Primožiča, ki ga
Radovljičani dobro poznajo,
saj je svojo glasbeno pot
začel prav v radovljiški glasbeni šoli, še Jovanka Joka,
profesorica na ljubljanskem
Konservatoriju za glasbo in
balet, prejemnica več nagrad
in zelo cenjena pedagoginja,
mojstrica na alt in bariton
saksofonu, ter Lev Pupis, ki
kot solist nastopa z najrazličnejšimi domačimi in tujimi ansambli in orkestri,
prav tako priljubljen pedagog na ljubljanskem Konservatoriju. Gašper Primožič je študij harmonike zaključil na Koroškem deželnem konservatoriju v Celov-

V ponedeljek se je začela enotedenska
preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi
viden – bodi previden.
Marjana Ahačič

V 26-članskem radovljiškem občinskem svetu
trenutno sedi deset predstavnikov političnih
strank in 16 predstavnikov različnih list,
razprava o tem, ali je financiranje političnih
strank iz občinskega proračuna sploh potrebno,
pa je že v prejšnjem mandatu spremljala
vsakokratno sprejemanje sklepa o financiranju
političnih strank.
zdaj občine zavezuje, da
strankam namenijo proračunska sredstva v sorazmerju s številom glasov volivcev,
ki so jih dobile na volitvah.
Tudi tokrat se je med svetniki vnela razprava o tem, ali
stranke potrebujejo tovrstno
financiranje ali ne. Podžupan Miran Rems (Lista Cirila

Pozor, pešci

Prešernovo poezijo je slikovito interpretiral dramski igralec
Gaber Trseglav. / Foto: Primož Pičulin

ve določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja občine
Radovljica. Obe službi na
podlagi pogodbe s Komunalo Radovljica kot izvajalcem javne službe zbiranja
in odvoza komunalnih
odpadkov trenutno izvaja
javno podjetje JEKO-IN, ki
je tudi upravljavec odlagališča Mala Mežakla. Sedanje
razmerje bo na podlagi
sprejetih odlokov s podelitvijo koncesije usklajeno z
zakonom o gospodarskih
javnih službah.
Občinski svet je izdal še
soglasje k programu dela
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2017 in
se seznanil s poročiloma
nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja Muzejev radovljiške
občine in OŠ F. S. Finžgarja Lesce za leto 2015. V
obeh primerih nadzorniki
niso našli nepravilnosti pri
poslovanju.

cu, magistrski študij pa na
univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Glasbeni solistični nastopi so ga vodili v številne
kraje po Evropi, redno pa
sodeluje s komornimi zasedbami in priznanimi
ansambli. Vrsto let je uspešen dirigent Harmonikarskega orkestra Glasbene
šole in KUD Radovljica.
Z interpretacijo Prešernove
poezije je večer dopolnil
dramski igralec Gaber Kristjan Trseglav, igralec Mestnega gledališča Ljubljanskega. Trseglav zadnja leta tudi
precej režira, sodeluje v
glasbeni predstavi šole Do
re mi na Bledu, v domačem
gledališču je tik pred premiero v muzikalu Trač ali
mnogo hrupa za nič, s soprogo Natašo Vester Trseglav
pa pripravljata avtorski
muzikal, ki bo v maju oživil
oder Gledališča Toneta
Čufarja.
Za ponedeljkov večer je
izbral troje Prešernovih pesmi: Elegija svojim rojakom,
Soldaška in Pevcu.

Pešci spadajo med ranljivejše
udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena
izmed prioritet nacionalnega
programa ter preventivnih in
vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa
(AVP), ki je nosilec nacionalne
preventivne akcije za večjo varnost pešcev.
Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu v primerjavi z letom
2015 povečal za kar 38 odstotkov, število hudo telesno poškodovanih pa za osem odstotkov, torej s 124 na 134 hudo
telesno poškodovanih. Kot še
ugotavljajo na agenciji, se je v
zadnjih letih povečalo predvsem število prometnih nesreč z
udeležbo pešcev v naselju (v
letu 2016 11 mrtvih in 121 hudo
telesno poškodovanih v naselju), med drugim tudi na prehodih za pešce, kjer so v preteklem letu umrli štirje pešci.
Opazna je tudi problematika
alkoholiziranosti med umrlimi
pešci, kjer je bila pri petih ugotovljena visoka stopnja alkohola
v krvi (v preteklem letu so pešci
pod vplivom alkohola povzročili 23 prometnih nesreč).
Med smrtnimi žrtvami pešcev
nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V letu 2016 je
bilo namreč kar deset mrtvih,
56 hudo telesno poškodovanih
in 109 lažje telesno poškodovanih pešcev starejših od 64 let.
Med glavnimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce v letu 2016
prednjači nepravilnost pešca
pri prečkanju vozišča (deset
mrtvih in 32 hudo telesno poškodovanih) in neupoštevanje
pravil o prednosti (pet mrtvih
in štirideset hudo telesno poškodovanih), v veliki meri tudi

neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov (štirje mrtvi in 11
hudo telesno poškodovanih).
Največ prometnih nesreč z
udeležbo pešcev se zgodi v
jesensko-zimskih mesecih.
Kot poudarjajo na agenciji, je
treba za večjo varnost pešcev
upoštevati, da mora pešec uporabljati prometne površine,
namenjene hoji pešcev; kjer ni
zagotovljenega hodnika za pešce, mora pešec hoditi ob levem
robu vozišča. Pešec se mora
vedno prepričati o varnem prečkanju ceste. Ponoči ali ob
zmanjšani vidljivosti med hojo
po cesti moramo nositi odsevnik na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču.
Poskrbimo za večjo vidnost in
varnost z uporabo svetlih in
odsevnih oblačil ter odsevnih
teles (odsevni trakovi, kresničke, svetilka).
Na avtocesti se ne smemo
zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno.
V primeru izrednega dogodka
poskrbimo za svojo varnost:
vozilo ustavimo na odstavnem
pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblečemo odsevni
telovnik, zavarujemo mesto
dogodka z varnostnim trikotnikom, izstopimo iz vozila in se
umaknimo na varno za zaščitno ograjo ter pokličimo pomoč.
Vozniki pa poskrbite predvsem, da vozite zmerno (počasneje ob megli, dežju, snegu in
slabši vidljivosti), pričakujte
pešce na cestah in jim odstopite prednost, pozorni bodite
tudi na pešce na vozišču, kjer
ni pločnikov. Za dobro vidljivost poskrbite s čiščenjem
vseh stekel in ogledal na svojem vozilu. Ne uporabljajte
mobilnega telefona med vožnjo, saj na ta način ogrožate
tudi pešce.

Po dveh skoraj
popolnoma
razprodanih
delih planinskega
vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigi. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po
Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Prejeli smo
Prejeli smo

Pred dnevom
maternega
jezika
UNESCO je leta 1999 razglasil 21. februar za mednarodni
dan maternega jezika v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952
zahtevali enakopravnost za
svoj jezik. Namen tega dneva je
opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne
različnosti posameznih območij na svetu.
Materni jezik je jezik, ki se ga
naučimo v zgodnjem otroštvu
od svojega okolja in družine.
Jezik je torej sestavni del naše
identitete in najbolj neposreden
izraz kulture. Na sektorju za
slovenski jezik na ministrstvu
za kulturo so ob tej priložnosti
zapisali, da je slovenščina jezik
s širokimi možnostmi uporabe
in razvoja.
Kakšna je ta možnost uporabe
in razvoja sem se prepričala
na svoja ušesa te dni. Vidim
jih na klopi v parku nasproti
šole. Odmor imajo. Sedijo na
naslonjalu, noge, obute v nike
air max, roshe run, air force
in nike freexx imajo na klopi.
Nekatere se izpod kapuc
komaj vidi v obraz, ena od
deklet ima prebodeno ustnico,
vse pa tako nalakirane nohte,
kot bi jih priščipnila vrata ...
Bistre glave so, cvet naše prihodnosti. Ustavim se nedaleč
od njih in jim prisluhnem.
"Jest sem čist u depri. Kontrolka je bla čisti dizaster."
"To je pa zato, k' cel dan hengaš okol s folkom in se ne učiš."
"Kva? A se ti mav zajebavaš?
Pa veš dobr, da nisem za take
štose, da bi doma sedu."
"Sej zato pa si čist na of."
"Kva si ti za en frend, da me
bašeš s temi bednimi forami!"
"Kontrolka bo pa poden."
"O šit! Nehite mi bluzit, ker
bom drgač čist popenu!"
Imajo pač slab dan in grem
dalje. Srečam lepo urejenega
moškega, s poslovnim kovčkom
v roki, s kravato in belo srajco.
Ta bo pravi, ta bo gotovo pravilno uporabljal materni jezik, saj
je vendar pravi vzorčni tip Slovenca – čeden in pameten …
Svoj samsung galaxy ima prislonjen k ušesu in besno sika
vanj. "Pomejlal bi mi, fak.
Dobro veš, da rabim tvoj

suport. In ti? Te klinčeve fajle
si mi sforvardiral šele zdaj. Kaj
naj …?"
In odnese ga srdito naprej.
To, kar slišim, je nekakšen
koloniziran jezik. A še ne
odneham in se odpravim na
tržnico. Pred mano izbirata
sadje dve ženski in se pogovarjata, potihem, skrivnostno.
"Veš, jest nisem rekva, da je
guna to rekva. Jest sem samo
rekva, da sm slišova, da je rekva. Če je pa rekva …"
"Guspa, a boš malo mrkvice?"
se mi prijazno nasmeje prodajalec.
Ja, res je lep naš jezik. In široke
možnosti uporabe in razvoja
ima!
Ivanka Korošec

Žalosten konec
stavbe
telovadnega
društva
Pod naslovom Žalosten konec
stavbe telovadnega društva je
bil izpod peresa novinarke in
urednice Marjane Ahačič objavljen v Deželnih novicah obširen članek, v katerem so opisani zgodovinski oris, pomen in
usoda stavbe nekdanjega TVD
Partizan v središču Radovljice.
V članku sta citirani izjavi
Aleksa Čebulja, dolgoletnega
športnega delavca in tudi predsednika Športnega društva
Radovljica, in župana Cirila
Globočnika. Prvi navaja, da je
predlagal »vodstvu občine« naj
odkupi telovadni dom, pa se je
»tedanjemu vodstvu to zdelo
neprimerno«, ker ne bo kupovalo nečesa, kar je že njihovo.
Župan pa obžaluje, da »se v
preteklosti občini ni uspelo
dogovoriti (s Športno unijo
Ljubljana) za pridobitev stavbne pravice na objektu«.
S člankom se povsem strinjam
in je res škoda, da je usoda
objekta v rokah komercialnih
interesov in z nadomestno gradnjo na tem mestu ne bo več
doma TVD Partizan, kar pa
bi bilo še vedno bolje od razpadajočega objekta. Lastništvo
ima svojo moč! Želim pa članek in pripombe dopolniti z
nekaj pojasnitev dejstev.
Ko je Športna unija Ljubljana
prevzela pravno nasledstvo
Zveze za telesno kulturo Slovenije in s tem tudi lastništvo
vseh domov TVD Partizan po

•
•
•
•
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Vam nagaja tiskalnik?
Ne potegne papirja?
Je slaba kvaliteta izpisa?
Tiska prazne liste?
Je tiskalnik čisto mrtev?

Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne
tiskalnike je ta brezplačen.
Kupon za popust velja do 31. 3. 2017.

elektronika in mikroračunalniki

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Sloveniji, sta bila komercializacija in dolgoročni interes
materializacije družbeno-športnih objektov TVD Partizan
znana: objekt mora prinašati
koristi ali se vsaj sam vzdrževati, sicer se ga znebijo. Tako je
bilo tudi v Radovljici. Dom
TVD Partizan je bil v posesti
Športnega društva Radovljica.
Športna unija je imela svoje
interese, želela se je v zemljiški
knjigi vpisati kot lastnik in
posestnik. Športno društvo
Radovljica, ki mu je predsedoval Aleks Čebulj, kot nosilec in
Občina Radovljica kot druga
stranka v postopku sta vložila
tožbo za vpis v zemljiško knjigo proti formalnemu lastniku
telovadnega doma Športni uniji Ljubljana. Tožba je temeljila
na dejstvu, da sta Športno
društvo Radovljica in tudi
Občina Radovljica leta 1964
ob temeljni prenovi telovadnega doma vložili večino lastnih
sredstev, ki v veliki meri dosegajo vrednost doma. Trditve v
tožbi je bilo treba dokazati z
računi in dokumenti. Žal ravno Športno društvo Radovljica
ni imelo več dokumentacije in
računov in za prostovoljno delo
tudi ni vodilo papirjev niti ni
moglo zagotoviti sodno ustreznih dokazov, ki bi lahko sodišče prepričali, kdo ima pravico
nad lastništvom doma in vsega
okoliškega zemljišča. Rezultat
dokazovanja je bila sodna
poravnava in sta Športno društvo Radovljica in občina pridobili lastništvo nad zemljiščem
– razen nad parkiriščem in
zelenico ob domu – na katerem
so vsi zunanji športni objekti in
igrišča. Športna unija pa je
želela imeti objekt in ga je tudi
kot dedič pridobila v last in
posest. Športna unija je kasneje
TVD Partizan uporabila kot
vrednostno poplačilo za delo
pri investiciji v obnovo športnih
objektov na Iliriji v Ljubljani in
ga prepisala na izvajalca del,
Kolektor iz Idrije, ta pa ga je
prepisal na podizvajalca Agit
2000, d. o. o., iz Lesc. Družba
Agit je športni objekt TVD Partizan prodala sedanjemu lastniku Meti-Pek iz Kamnika, ki
zaradi težav z nadomestno
gradnjo objekt tudi prodaja.
Pridobitev stavbne pravice nad
objektom TVD Partizan, kar
omenja župan Globočnik, ni
bilo mogoče, ker je Športni uniji
šlo za interese, za vpis lastništva, za komercialno perspektivo.
Občina bi imela pri tem samo
stroške in vlaganja v tujo lastnino. Športno društvo Radovljica

kot posestnik objekta pa tudi ni
imelo nobenih možnosti, da bi
prevzelo stroške. Še za preteklo
najemnino se je bilo treba pogoditi s Športno unijo. Domova
TVD Partizan v Ljubnem in v
Kamni Gorici takrat sploh nista bila predmeta obravnav ali
interesa in sta ju še naprej upravljali domači društvi. Pa tudi
sicer se za ta dva domova ni bilo
težko dogovoriti glede stavbne
pravice, saj za Športno unijo
nista komercialno zanimiva in
bi ji lahko predstavljala zgolj
nepotreben strošek.
Janko S. Stušek

Zimske razmere
skozi oči občana
V Deželnih novicah 20. 1.
2017 novinarka med drugim
povzema besede direktorja JP
Komunala Radovljica. Matija
Žiberna pravi, da so bile na
cestah po ledenem dežju, snegu in kasnejšem hudem mrazu izjemne razmere in da jim
je te razmere uspelo obvladati.
Toliko samohvale!
Moj pogled je povsem drugačen. Govoril bom samo za svojo krajevno skupnost. Kot mi
je poznano, je bilo marsikje
drugje podobno.
Komunala je res pridobila na
javnem razpisu izvajalce,
nekaj tudi mimo razpisa, kar
z naročilnicami. Ni šlo vse
tako gladko. Ker na prvem
razpisu niso pridobili vseh
izvajalcev, so ga ponovili. Ni
šlo brez težav.
Kar nekaj KS pokriva izvajalec GGD, ki pa ni pridobil
povsod podizvajalcev. Izvajalci so s pogodbami sprejeli
pogoje javnega razpisa, s kakšno mehanizacijo bodo izvajali dela. V naši KS se izvajajo
dela s povsem drugo neprimerno, mehanizacijo. Gre za
neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti.
Ko je na petek zjutraj najprej
deževalo (ni bilo ledenega
dežja), potem pa je pričelo
snežiti, so izvajalci povsem
zatajili. Zjutraj so posuli
lokalno cesto, krajevnih ne.
Proti večeru so prišli plužit in
posipat. Vse zamujeno. V
soboto so bile lokalne ceste
splužene, a ledene, kljub prepozni presoljenosti. Krajevne
ceste so bile v večini nedotaknjene, izvajalec ni opravil svoje naloge, kot je treba.

Kot predsednik KS sem vabil
župana, da si skupaj ogledava
razmere na cestah. Nič se ni
zgodilo. V ponedeljek je bila
katastrofa – kljub sončni soboti
in nedelji. Pred osnovno šolo
sneg in led. Tako je bilo na večini krajevnih cest. Nekateri krajani so sami skidali in posuli
ceste. Komunala s podizvajalci
je v kompletu zatajila. V ponedeljek popoldan smo imeli skupni ogled. Niso mogli zanikati
mojih navedb. Še danes je na
marsikaterem križišču led, ki je
prava past. Pešpoti so še vedno
nedotaknjene.
Komunala ima lahko papirno
pod nadzorom vse, v praksi pa
ne. Kakšne pogodbene sankcije
bo izvedla Komunala do izbranega podizvajalca? Bo pogodba še naprej kršena? Bomo
občani plačevali neopravljeno
delo?
Letošnja zima še dobro jutro ni
rekla, razen nekaj stopinj pod
ničlo. Kaj bo, ko bodo res prave
zimske razmere? Naša krajevna skupnost je bila več desetletij
sinonim za urejene ceste, tudi v
zimskem času. Bili smo kos
vsakršnim razmeram. Letos pa
je ravno obratno.
Brane Fajfar,
občinski svetnik – LKS,
predsednik KS Ljubno

Zahvala Krčme
Mexico
Krčma Mexico se avtorju sestavka Mehiška cesta, objavljenega v Deželnih novicah dne
30. 12. 2016, zahvaljuje za vse
pozitivno naravnane besede.
Veseli jo njegovo razumevanje
tega, kako zelo je razvoj lokalnega podjetništva pomemben
z vidika skladnega regionalnega razvoja.
Vodstvo krčme najprej poudarja, da je Lescam globoko hvaležno, da lahko na njihovih
tleh opravlja podjetniško dejavnost. Gostje namreč v krčmo ne
zahajajo zgolj zaradi okusne
kulinarične ponudbe, temveč
tudi zato, ker so morda tik pred
tem kolesarili ob razgledu na
čudovite vrhove Karavank, se
adrenalinsko odločili za skok s
padalom, stiskali pesti na kakšni od konjeniških prireditev ali
pa se vrnili s partije golfa. Spet
drugi gostje so morda prišli v
Lesce kot najstarejšo Marijino
božjo pot na Kranjskem, da bi
si ogledali župnijsko cerkev kot

enega najpomembnejših baročnih spomenikov na Gorenjskem. V poletni sezoni krčmo
obiščejo gostje, ki sicer v kampu
Šobec uživajo v prijetni senci
borovega gozda ob Savi Dolinki. Nekaterim gostom je morda
pred okušanjem mehiške hrane
ravno letališče v Lescah omogočilo užitke v športnem ali jadralnem letenju ali pa v panoramskih poletih nad slikovito
okolico. Za obrok v krčmi se
radi odločijo tudi zaposleni v
okoliških podjetjih.
Krčma bi lahko mehiške okuse
ponujala gostom na sosednjem
Bledu, pa se je vseeno odločila
za Lesce, saj se zaveda, koliko
lepot in zanimivosti nudi tudi
ta kraj. Zato se še posebej
zahvaljuje stanovalcem
Begunjske ceste za razumevanje pomena gostinstva, za
spoštovanje starorimskih načel
sosedskega prava in civiliziranega sobivanja. Lesce se sicer
tako kot vsak turistično atraktiven kraj soočajo s problematiko parkiranja, zato gredo
pohvale tudi vodstvu šole za
strpnost pri iskanju prostih
parkirnih mest. Krčma Mexico se avtorju pisma še posebej
zahvaljuje za izviren predlog
o poslovnem sodelovanju med
njo in osnovno šolo kot javnim
zavodom, k čemur pa dodaja,
da mediji ne morejo biti ustrezna platforma za sklepanje
poslovnih odločitev.
Očitno se je U. G. prenaglil
glede mnenja prebivalcev in
več ali manj v lastnem imenu
napisal zgodbo o Mehiški cesti. Krčmo Mexico namreč z
veseljem obiskujejo tako starejši kot mlajši prebivalci Begunjske ulice in Lesc. V Lescah ni
Mehiške ceste, še vedno se imenuje Begunjska cesta in je
glavna cesta do Elana, Avsenika in naprej proti Tržiču. Ob
njej je tudi osnovna šola, cerkev, hostel, Leški dvor, Avto
Jereb, apartmaji, zeliščarstvo
Prežla in drugi. V zadnjih
letih na Begunjski ulici ni bilo
nobene potrebe po policijskih
intervencijah, kar dokazuje,
da lastniki vzdržujejo red in
mir. Najemnik Krčme Mexico
je ob vednosti lastnika ugodil
vsem potrebam soseda. Urejena je tudi dovozna pot z znakom prepovedano parkiranje
in ograjo, ki preprečuje dostop
na dovozno pot, za katero ima
U. G. služnostno pravico lastnika objekta Krčma Mexico.
Lastnik in najemnik
Krčme Mexico

Spomini na Almiro in Iskro Mehanizmi Lipnica

Brezplačna (u)pravna pomoč za občane

Razstava Naše tovarne, naš ponos je še do 12. marca na
ogled v Šivčevi hiši v Radovljici, v Muzejih radovljiške občine pa zdaj vabijo občane, da se jim pridružijo še na srečanju in pogovoru o tovarnah z našega območja, Almire iz
Radovljice in Iskre Mehanizmi iz Lipnice v četrtek, 9. marca,
ob 17. uri v plesni dvorani Radovljiške graščine.

Zavod UP, zavod za upravno poslovanje, nudi prebivalcem
občine Radovljica možnost brezplačnega (u)pravnega svetovanja v obsegu treh svetovalnih ur (trikrat ena ura na uporabnika) na mesec. Kot prebivalce štejejo občanke in občane, ki imajo na območju občine Radovljica prijavljeno stalno
ali začasno prebivališče. Svetovanje se izvaja v pisarni Zavoda UP v Radovljici na Gorenjski cesti 25 (1. nadstropje), edini pogoj je predhodna prijava, da se dogovorite za primeren
termin. Prijavite se lahko preko e-naslova info@zavod-up.si.
Če bi želeli omogočiti pomoč ljudem, ki si ne morejo privoščiti brezplačne pravne pomoči in vodenja upravnih postopkov, lahko podprete projekt z donacijami. Tako zbrana sredstva bodo v celoti namenili za namen izvajanja brezplačne
(u)pravne pomoči za uporabnike brez omejitev (torej tudi
za porabnike, ki niso občani občine Radovljica).

Srečanje stanovalcev Cankarjeve ulice
Tudi letos so stanovalci Cankarjeve ulice 22 in 24 tik pred
koncem starega leta pripravili družabno srečanje, že drugo
zapored. Ob kozarcu kuhanega vina in sladicah so pokramljali, si zaželeli srečo in zdravja v novem letu ter si obljubili,
da se decembra spet srečajo.
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Podjetje Atotech
dopolnilo dvajset let
Letos mineva dvajset let,
odkar se je nekdanja Kemična tovarna Podnart združila
z mednarodno družbo Atotech. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja kemikalij za površinsko zaščito
kovin, plastike in obdelavo
tiskanih vezij ter kemikalij
za pripravo površin pred
barvanjem. Na ta način
sodelujejo z industrijo po
vsem svetu. Njihovi glavni
kupci prihajajo iz avtomobilske, kovinskopredelovalne, pohištvene in sanitarne
industrije ter industrije tiskanih vezij.
»Leta 1997 smo se združili z
mednarodnim podjetjem
Atotech in se odločil, da
bomo s trdim delom tej
lokaciji dali pomembno
mesto v svetu. Vsi smo
ponosni, da to mesto tudi

imamo. Drugje po svetu se
lokacije za proizvodnjo zapirajo, pri nas pa je trend
obraten,« je na slovesnosti
ob dvajsetletnici podjetja, ki
so jo v Podnartu pripravili v
začetku januarja, povedala
direktorica dr. Mariana
Rebernik.
Lansko leto je bilo za podjetje zelo uspešno. »Ko smo
leta 1997 začeli na novo, nas
je bilo zaposlenih 34, proizvedli pa smo 1400 ton,
danes nas je 72 in v letu
2016 smo proizvedli 15.300
ton. Ko smo se združili z
Atotechom, je bil promet
2,4 milijona evrov, lani smo
dosegli več kot 31 milijonov.
Gre za ogromno povečanje,
na kar smo zelo ponosni,« je
povedala Rebernikova, ki
pravi, da je cilj podjetja za
letošnje leto te številke še
povečati, in sicer za od šest
do deset odstotkov.

Dr. Mariana Rebernik
podjetje Atotech vodi že
vseh dvajset let.
Razloge za uspeh vidi predvsem v dobri organizaciji, fleksibilnosti in v predanih
zaposlenih. »Prvi pogoj za
dobre poslovne rezultate je
odličen kolektiv in pripadni
zaposleni. To pomeni, da
lahko delamo na racionalizaciji stroškov in dobrih pogajanjih z dobavitelji, naša prednost pred drugimi pa je
predvsem hitra odzivnost.«
Vsa leta obstoja Atotech veliko pozornost namenja investicijam. »Najprej smo skladišče v šotoru zamenjali za
skladišče gotovih izdelkov,
sledila sta razširitev proizvodnje in nov laboratorij, nato
smo obnovili staro proizvodnjo. V lanskem letu smo na
novo postavili prostor, namenjen distribuciji, ter tri vrtine
za kontrolo podtalnice,« pravi Rebernikova in ob tem

"Dvajsetletnico smo začeli praznovati z zaposlenimi,
krajani Podnarta in okolice, gasilci, občinskimi svetniki ...
skratka tistimi, ki v srcu čutijo isto kot mi," je na
slovesnosti poudarila direktorica Mariana Rebernik.

poudarja, da je večina investicij namenjena tudi olajšanju dela zaposlenih in varovanju okolja.
Sicer je Atotech podjetje, ki
dobro in intenzivno sodeluje
z lokalno skupnostjo. »Če
nas okolje lepo sprejema,
seveda razmišljamo o tem,
da mu moramo tudi vračati.
Zato podpiramo lokalna
društva in sodelujemo pri
raznih dobrodelnih akcijah.
Da simbolno in tudi konkretno dokažemo, da naša dejavnost ne vpliva slabo na okolje, pa smo že pred časom tik
ob svojih prostorih uredili
čebelnjak za dve čebelji družini. Čebele so odličen kazalnik stanja v okolju in pri nas
se dobro počutijo.«
"Že vrsto let sledimo razvoju tega podjetja in z veseljem ugotavljam, da je lahko
vzor, ne samo kemične
industrije, ampak na splošno," je na slovesnosti dejal
župan Ciril Globočnik.
"Atotech je družbeno odgovorno podjetje in tudi v tem
je vzor, v občini in širše.
Podpirajo gasilce in druga
društva v lokalnem okolju,
kar je v teh težkih časih še
posebej pomembno. Ob
tem gre za organizacijo, ki
je zavezana visokim okoljskim standardom. Pri pridobivanju soglasij in pri urejanju komunalne infrastrukture tesno sodelujejo tudi z
občino, zato sem dobro seznanjen, kako zavzeti so tudi
na tem področju."

ZELIŠČNI
BUTIK
z izdelki
Zeliščarstva
“Prežla”

ob glavni
avtobusni postaji

V zeliščnem
butiku so na voljo:
mazila, kapljice,
čaji, krepila in
darila.
Delovni čas:
pon., tor., sre: 16.-18. ure
čet. in pet: 10.-12. ure
Vljudno vabljeni!

Kraja s pokopališča
Ivanka Korošec
Iz Krajevne skupnosti Lesce so sporočili, da velikokrat in še celo vedno večkrat dobivajo sporočila o
kraji na pokopališču. Tajnik
Boštjan Brelih je opozoril,
da so ljudje jezni in bi zadeva lahko ušla iz vajeti, saj
krožijo imena, ki pa niso
preverjena in dokazana.
»Ko smo lani v oktobru dali
nasuti okoli grobov pesek,
sem moral prijaviti krajana,
ki je vpričo vseh sredi
dopoldneva odnašal pesek.
Policija je zadevo po moji
ovadbi popisala in pri tem
je ostalo. To je le ena od
mnogih zgodb.«
Prejšnji mesec je na KS
prišlo pismo ogorčene krajanke (njeno ime hrani tajništvo KS), v katerem se
sprašuje, kakšno vest imajo
ljudje, ki kradejo z grobov.
V pismu opozarja, da se to
dogaja žal vedno pogosteje.
Z grobov izginjajo cvetni
aranžmaji, rože v vazah,

posajeno cvetje. Zlikovci
morda niti ne pomislijo, da
s tem čustveno prizadenejo
tiste, ki imajo na pokopališču pokopane svojce.
Občanka se sprašuje, ali je
takšno početje rezultat pokvarjenosti, pomanjkanja
vesti ali gospodarske krize.
Da je res tako, meni tudi
tajnik KS: »Največ kraj je
poleti in jeseni, ko kradejo
veliko posajenega cvetja.
Ampak primeri kraje se
dogajajo tudi zdaj pozimi.
Izginja veliko elektronskih
in solarnih sveč.«
Krajo je nemogoče preprečiti, niti kamere ne bi pomagale. Največ bodo zato lahko naredili obiskovalci grobov sami. Z medsebojnim
nadzorom in postopnim
dvigom kulture posameznikov bo takih primerov lahko
bistveno manj. Pomembno
je zlasti obveščanje in opozarjanje na to problematiko. Če opazite krajo ali če
ste okradeni, prijavite primer policiji.

Tradicionalni pohod Mlaka–Dražgoše
V nedeljo, 8. januarja, se je skupina pohodnikov odpravila
na tradicionalni pohod v Dražgoše. Zbrali so se na Mlaki in
ob sedmi uri odrinili na pot. "Pohod poteka prek Fuksove
brvi, Kamne Gorice in Krope skozi gozd proti Jamniku. Letos
je bila pot še posebno zanimiva, saj so nas pozdravili palčki,
narejeni iz veje. Nekje na sredini, kjer za trenutek postanemo, je tabla Vrtec Kropa. Čudovito, kaj vse lahko nastane v
naravi!" je pot opisala Slavica Soršak. "Nadaljujemo pot in
se ustavimo pri družini Katrašnik. Okrepčilo, prijeten klepet,
nato pa do Dražgoš, kjer prisostvujemo spominski slovesnosti. Zaključek je spet na Mlaki. Tam nas Robi pričaka s
čudovitim golažem, Zvonka pa poskrbi za pijačo. Ko bo leto
naokrog, se nam pridružite," je še povabila nove pohodnike.
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Marjana Ahačič

predelava zdravilnih zelišč
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Nekdanja Kemična tovarna Podnart vse od združitve z mednarodnim podjetjem Atotech odlično
posluje. Letos podjetje praznuje dvajsetletnico uspešnega delovanja.
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Mladi

Ivanka Korošec
Bliža se čas vpisa otrok v
vrtec in šolo. V waldorfski
šoli v Naklem že potekajo
srečanja za bodoče prvošolce. Na njih starši dobijo vpogled o načinu dela v šoli,
otroci pa imajo v tem času
igralne urice. Srečanja bodo
potekala v februarju, marcu
in aprilu. Tina Jakopič je
povedala, da so v waldorfskem vrtcu Čebelica v Radovljici in Sončnica na Jesenicah pripravili igralne urice

za otroke, starši pa spoznavajo prvine waldorfske pedagogike. Prijetno urejena
igralnica vabi otroke k
ustvarjalni igri, po malici pa
druženje zaokrožijo z lutkovno pravljico. "Vabljeni na
te urice, kjer boste starši
spoznali, kako so izdelane
igrače, kakšen je način dela
ter dnevni in tedenski ritem,
ki sta za otroke v tem obdobju zelo pomembna. Igralne
urice potekajo vsako sredo
do konca marca,” je zaokrožila povabilo Tina Jakopič.

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA –
VRTEC RADOVLJICA
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA
Tel.: 04/ 53 25 720, fax: 04/ 53 25 730
E-pošta: uprava@vrtec-radovljica.si
E-naslov: www.vrtec-radovljica.si

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA –
VRTEC RADOVLJICA VABI

K VPISU OTROK

V VRTCE RADOVLJIŠKE OBČINE ZA
ŠOLSKO LETO 2017/2018.
Vpis bo potekal od ponedeljka, 20. 2. 2017, do petka, 24. 2. 2017, v
prostorih uprave na Kopališki cesti 10 v Radovljici (drugo nadstropje), in sicer:
v ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure,
v sredo in četrtek pa od 8. do 17. ure.
Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2017, so razpisani naslednji programi:
DNEVNI PROGRAM za otroke do 3 let, ki traja od 6 do 9 ur;
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3 let dalje, ki traja od 6 do 9 ur.
Starši si bodo prostore vrtca lahko ogledali v tednu vpisa, od 9. do 10.
ure. Starše vljudno prosimo, da med ogledom ne motijo vzgojnega
dela v vrtcu. Hvala.
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani vrtca:
www.vrtec-radovljica.si,
na tel.št.: 04/53-25-729 (med 12.00 in 14.30)
ali na e-pošti: svetovalna.vpis@vrtec-radovljica.si.

Alenka Bole Vrabec,
osemdesetletnica
Alenka Bole Vrabec, dramska igralka in književna prevajalka, dolgoletna sodelavka Deželnih novic,
tudi visoki življenjski jubilej obeležuje delovno in ustvarjalno.
Marjana Ahačič
Upokojila se je kot direktorica radovljiške Linhartove
dvorane, pred tem je vodila
Gledališče Toneta Čufarja na
Jesenicah, ves čas se intenzivno ukvarja s prevajanjem.
Kot književna prevajalka je
prevedla več kot štirideset
romanov, več radijskih in
gledaliških iger za odrasle in
otroke ter številne kratke
književne prispevke za Radio
Slovenija. Med avtorji, ki jih
je prevedla, so tudi štirje
Nobelovi nagrajenci; Miguel
Angel Asturias, Gabriel Garcia Marquez, Jose Camilo
Cela in Jose Saramago. Za
svoje delo je prejela Severjevo nagrado, Sovretovo nagrado, Prešernovo nagrado za
Gorenjsko, Župančičevo
nagrado mesta Ljubljana,
veliko plaketo Občine Radovljica in zlato plaketo Javnega
sklada za kulturne dejavnosti
Republike Slovenije.
»V življenju sem imela – in
še imam – srečo, da delam
tisto, čemur lahko poklonim
ne samo pamet, ampak tudi
srce. In imam pri tem podporo družine. Včasih je slišati kaj tudi o mojih letih, a
takrat sem gluha,« pove
odločno.
Letošnje leto je začela prav z
razstavo fotografij iz svoje
kuharske knjige v radovljiški knjižnici.

Foto: Gorazd Kavčič

Dober dan, waldorfska
vrtec in šola!

Alenka Bole Vrabec doma, v svojem delovnem kotičku
»Moje sodelovanje s Knjižnico Antona Tomaža Linharta je dolgo. Ko so me
vprašali, ali bi ob mojem
jubileju pripravili razstavo,
sem predlagala, da bi bile to
fotografije Klemena Klemenca, ki dopolnjujejo
recepte, zbrane v moji knjigi
Kaj je v loncih?/Pametno s
Pametnim od Danske do
Toskane. Fotografiranje
hrane je zafrknjeno opravilo, ampak Klemen je imel
potrpljenje z mano. Za vsako seanso sem pripravila tri
do štiri (že preizkušene) jedi
in potem: škljoc, škljoc,
škljoc. Izbrati porcelan, pribor, prte … aranžirati krožnik … s kostumografskim

očesom je svetovala tudi
Klemenova soproga Vanda.
Eksperimentirali smo, se
smejali, tudi kleli, Pametni
je zabijal žebljice na glavice,
vedno pa je bilo dobro za
pod zob. Lahko rečem: knjiga, ki je nastajala z (napornim) užitkom.«
Lani se je morala spopasti s
precejšnjimi zdravstvenimi
težavami, ki bi večino ljudi
za mesece dolgo prikovale
vsaj na kavč, če že ne v posteljo, Alenka Bole Vrabec pa
je s tem opravila kar malce
mimogrede, tako da smo jo
kljub temu redno videvali
na odrih po vsej občini.
»Naj se zgodi karkoli: nikoli
ne zatajim, da rada živim,

četudi za zdaj z berglo.
Odkar pomnim, sem imela
vodomet energije in stalno
dozo optimizma. Pa se včasih maščuje. Nikoli ne smeš
dopustiti, da se baterije do
konca izpraznijo, da izobilje
idej splahni. Znajdeš se v
vakuumu praznine, da boli.
Sive možganske celice so
občutljiva njivica … zahtevno je tudi telo … Treba jim
je kdaj pa kdaj darovati prelestno lenobo in zaplavati z
oblaki … in uživati med kapljicami humorja in se do
solz nasmejati.«
Zato ji tudi načrtov za letošnje leto ne manjka. "Po lanskoletnih bolezenskih peripetijah – vsa hvala jeseniški
bolnišnici in prijazni patronažni sestri – prisegam na
zdravje. Drugo si bom že
zrežirala. Oči se mi zasvetijo, če pomislim na potovanja. In kakšno knjigo bi še
prevedla … Z neko špansko
slikanico sva se začeli družiti že prvi mesec. A človek ne
živi samo v ustvarjalni kamrici. Na vse mogoče načine
se dotika sveta in ga pogosto
obide sveta jeza. Če bi v trenutno groteskno pokvečeni
Sloveniji ne imeli Trubarja,
Linharta in Prešerna, če
omenim samo veliko trojico, le na jeziku, bi nam ne
vladale 3 P z negativnim
predznakom – pohlepnost,
privoščljivost, puhlost.«

Dijaki na praksi v tujini
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je tudi v letošnjem šolskem letu za številne dijake
organizirala prakso in izobraževanje v tujini.
Marjana Ahačič
Tako so bili prek mednarodnega programa Erasmus+
dijaki jeseni na otoku Tenerife, konec novembra pa se

je skupina srednješolcev
odpravila na prakso v Milano, Budimpešto in na
Dunaj.
Za petnajst dijakov tretjega
letnika ekonomske gimnazi-

Dijaki ekonomske gimnazije Radovljica na otoku Tenerife

je je bila tema tritedenskega
izobraževanja spletno trženje. "Naš delovni dan je bil
sestavljen iz seminarjev in
samostojnega dela, ob koncih tedna pa smo na ekskur-

zijah raziskovali okolico.
Otok Tenerife je čudovit s
svojimi lepimi mesti, mogočno naravo, črnimi plažami,
prijetnim vremenom in
sproščeno špansko atmosfero," je izkušnjo opisala Ema
Lukan iz Radovljice.
"Učili smo se tako dela v
skupini kot tudi samostojnega dela. Naši predavatelji
pa so bili iz Nemčije, Madžarske ter Anglije. Pri delu
smo se naučili izražati inovativnost, ideje in timski
duh. Praksa se nam je zdela
neverjetna izkušnja in bi jo
z veseljem ponovili. Prejeli
smo veliko novega znanja in
izkušenj, videli veliko novih
stvari in doživeli mnogo
dogodivščin. Zelo smo veseli in hvaležni, da smo dobili
to priložnost in jo tudi dobro izkoristili."
Marisha Ivanež in njena
sošolka Amra Kičin sta bili

Marisha in Amra na praksi v Budimpešti
na praktičnem usposabljanju v mladinskem hotelu v
centru Budimpešte. "Najina
naloga je bila, da spoznava
delo na recepciji. Gostje so
prihajali z vsega sveta, večinoma mladi, v skupinah.
Bili so prijazni in zanimivi.
Radi so poklepetali; ko sva
povedali, da sva iz Slovenije,
je večina vedela, kje je ta
država," opisuje Marisha in
dodaja, da sta zadovoljni, ker
sta imeli priložnost videti
čudovito evropsko prestolnico, spoznati vrstnike od dru-

god in se naučiti kar nekaj
novega. "Seznanili sva se z
delom v recepciji, usvojili
sva sistem potovanja po velemestu z javnim prevozom,
ki nama že po nekaj dneh ni
delal nobenih težav, ter v
praksi preizkusili in izpopolnili komunikacijo v angleškem jeziku. Tudi ta nama je
šla bolje, kot sva pričakovali
pred odhodom od doma.
Veseli sva, da sva imeli priložnost prakso opraviti v
tujini. Če bo to mogoče, jo
bova še izkoristili."

(1) Ta odlok, v katerem je določen koncesionar za izvajanje gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih

40. člen
(odločba o izbiri koncesionarja)

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti,
da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže.

39. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)

(1) Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.

38. člen
(uporaba prava)

XII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno
otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično
pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank,
ima druga stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo iz koncesijske pogodbe.

37. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih posamičnih aktov
v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.

36. člen
(pristojnosti organov koncedenta)

XI. PRISTOJNOST ORGANOV NA STRANI KONCEDENTA

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive
in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe
in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam).
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni
možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje
sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov (če so načrti ukrepov predpisani) oziroma skladno s posameznimi programi izvajanja javne službe.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od
koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg
koncesionarja aktivira tudi občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe
in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem
primeru lahko prevzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

35. člen
(višja sila)

X. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

št. 222, 10. februarja 2017

3.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Številka: 41013-0001/2017
Datum: 2.2.2017
Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2016 (DN UO, št.
211/16).

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

4. člen

Sredstva se političnim strankam dodeljujejo mesečno na transakcijske
račune političnih strank.

3. člen

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v občini Radovljica za leto 2017, je 0,1023636% sredstev, ki jih ima občina opredeljene
po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

2. člen

Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Radovljica, je upravičena do sredstev proračuna Občine Radovljica sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih
je dobila na volitvah.

1. člen

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica
za leto 2017

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 100/05
in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)
je Občinski svet Občine Radovljica na 18. seji dne 1.2.2017 sprejel

Številka: 371-0107/2016
Datum: 1.2.2017

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

42. člen
(začetek veljavnosti odloka)

(1) Najkasneje 3 mesece po uveljavitvi tega odloka pošlje koncedent koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od uskladitve njenega besedila.
(2) V primeru nasprotja med pogodbo iz prejšnjega odstavka in predpisi
veljajo neposredno predpisi.

41. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)

odpadkov, je individualni akt o izbiri koncesionarja v smislu prvega odstavka 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93,
30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40).
Z uveljavitvijo odloka nastane koncesijsko razmerje po tem odloku, ki se
začne izvrševati po sklenitvi koncesijske pogodbe (rok koncesije) v trenutku iz 13. člena tega odloka.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno)
leto vnaprej.
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1. člen
(predmet odloka)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
- »gospodarska javna služba«: je obvezna gospodarska javna služba
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov;
- »koncedent«: je Občina Radovljica;
- »občinski svet«: je Občinski svet Občine Radovljica;
- »koncesionar«: je na osnovi meril na javnem razpisu izbrani najugodnejši izvajalec javne službe;
- »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
- »povzročitelj odpadkov«: je vsaka oseba na območju občine Radovljica, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje
ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh
odpadkov;
- »uporabniki«: so vsi povzročitelji odpadkov iz predhodne alineje.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja, in drugi predpisi, ki urejajo dejavnosti
ravnanja z odpadki.

2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za
podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter ureja druga vprašanja v zvezi
z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Občina Radovljica zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe iz
prejšnjega odstavka s podelitvijo koncesije, na podlagi javnega razpisa.
(3) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za 5 let, skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja
občine Radovljica

Na podlagi 32., 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica
(DN UO, št. 114/09 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 18. seji dne
1.2.2017 sprejel

1.

1. ODLOK o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
z območja občine Radovljica
2. ODLOK o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica
3. SKLEP o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica
za leto 2017

VSEBINA

www.radovljica.si

(1) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko
usmerjeno ravnanje z odpadki;
3. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju škodljivih odpadkov
ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo
škodo na okolju ali zdravju ljudi v najkrajšem možnem času od ugotovitve
napake ali prejema obvestila uporabnikov oz. glede na zahtevnost potrebnih posegov v časovnem okviru prihoda pozvanih pooblaščenih intervencijskih služb (interventno izvajanje javne službe);
4. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe
kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake,
okvare in pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
5. odločati v upravnem postopku o vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javne službe ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu
s predpisi;
6. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje javne službe in
kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javne službe;
7. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati pristojne organe o
kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče
obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe.

7. člen
(obveznosti koncesionarja)

III. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

(1) Med objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, sodi Center
za ravnanje s komunalnimi odpadki, v upravljanju koncesionarja, v okviru
katerega se obdelujejo mešani komunalni odpadki po postopkih D8 in D9.

6. člen
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe)

(1) Koncesionirana gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka se
zagotavlja za območje občine Radovljica.
(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(3) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo
zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.

5. člen
(območje izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe)

(1) Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

4. člen
(ločeni računovodski izkazi)

(1) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba iz 1.
člena tega odloka, podrobneje določajo zakon, podzakonski predpisi ter
odlok, ki ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica.

3. člen
(vsebina javne službe)

II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 222, 10. februarja 2017

deželne novice
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IV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(viri financiranja)

VI. KONCESIJA

VII. NADZOR

št. 222, 10. februarja 2017

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti
pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje
pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.

20. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)

(1) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko
pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter
tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

19. člen
(razmerje do podizvajalcev)

(1) Koncesijska pogodba, ki je v nasprotju s tem odlokom, je v tem delu
neveljavna.

18. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)

(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 10 let z možnostjo
podaljšanja za 5 let.
(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank.

17. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
- izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena
tega odloka,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno
opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena
tega odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.

16. člen
(koncesionarjev pravni monopol)

(1) S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja,
odgovornost in pravice ter obveznosti do koncedenta in uporabnikov. S to
pogodbo se uredijo tudi vsa vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav
za izvajanje javne službe.

15. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s
sklenitvijo koncesijske pogodbe. Občina in koncesionar skleneta pisno
koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko postane
odločba o izbiri koncesionarja dokončna.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

14. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija
posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
(2) O izboru koncesionarja odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo, s katero lahko koncedent izbere samo enega od prijaviteljev
oziroma le eno skupino prijaviteljev.

13. člen
(izbor koncesionarja)

(2) Ponderji po posameznih merilih, ki služijo za izbor izvajalca javne službe,
morajo biti nediskriminatorni in natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Javna služba se financira:
- s ceno storitev javne službe,
- iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne
uporabe, ki ne spadajo v okvir embalažnih shem.
(2) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo za predlaganje
cen storitev javne službe.
(4) Organ, ki v imenu koncedenta po tem odloku sprejme cene, določa
zakon ali odlok.
(5) Če ni drugače določeno z zakonom ali odlokom, je pristojni organ za
sprejem cene občinski svet.
(6) Podrobnosti v zvezi z obračunom javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov se lahko uredijo s tarifnim pravilnikom za javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga sprejme občinski svet, če to ni
urejeno z drugim veljavnim aktom.
(7) Izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov in koncesionar se lahko s posebno pogodbo dogovorita, da bo obračun v imenu in za račun koncesionarja opravljal zbiralec komunalnih odpadkov, na podlagi evidenc o uporabnikih storitev.
V. JAVNI RAZPIS
9. člen
(objava javnega razpisa)
(1) Koncesija za izvajanje javne službe iz 1. člena tega odloka se podeli na
podlagi javnega razpisa.
(2) Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
(3) Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil in/ali v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletnih straneh občine. V skladu s sklepom
župana se informacija o javnem razpisu lahko objavi tudi v drugih medijih,
vendar ne pred njegovo uradno objavo.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Razpisna dokumentacija mora vsebovati podatke, na podlagi katerih
lahko kandidati izdelajo popolno prijavo:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na
javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, jezik, v katerem morajo biti prijave
napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo (pogoje za predložitev
skupne vloge...),
9. način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim zavarovanjem, unovčljivim na prvi poziv,
kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev,
naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
rok za izbiro koncesionarja,
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

11. člen
(prijava na javni razpis)
(1) Vsaka oseba lahko vloži le eno prijavo na razpis. V primeru skupne
prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni
(skupni) prijavi. Če ista oseba sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse take
vloge zavržejo. Če oseba že kandidira samostojno, ne more kandidirati še
kot član konzorcija.
12. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja) med prijavljenimi
kandidati morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.

št. 222, 10. februarja 2017

22. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
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(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj
učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti
koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.

34. člen
(odkup koncesije)

(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim
aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v roku, ki je
določen s koncesijsko pogodbo,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna
služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, če so za to izpolnjeni pogoji
po splošnih pravilih odškodninskega prava.

33. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja delovanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in s
koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na
tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na
koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje, …). V teh primerih lahko koncedent pod
pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.

32. člen
(prenehanje koncesionarja)

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno
razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da
ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.

31. člen
(sporazumna razveza)

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
- če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
- če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način,
kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta
v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja.

30. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)

janje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati
nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije,
- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev
koncesije,
- če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
- če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi, da koncesionar
v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če
je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile
ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je koncedentu nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe. Prav tako je koncedent dolžan
koncesionarju povrniti škodo v primeru iz drugega odstavka tega člena.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
- da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom,
s predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe ter v skladu s
pogoji, ki so navedeni v tem odloku.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in finančni nadzor;
- druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

23. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
- do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev,
- do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
- uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s
tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne
službe pritoži koncesionarju ali koncedentu, če meni, da je bila storitev
javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.

24. člen
(dolžnosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti dolžnost:
- upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje
storitev javne službe,
- prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe, oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
VIII. PRENOS KONCESIJE

25. člen
(oblika)

(1) Prenos koncesije je možen le s spremembo tega odloka. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

26. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- s prenehanjem koncesionarja,
- z odvzemom koncesije,
- z odkupom koncesije.

27. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z enostranskim razdrtjem,
- z odstopom od koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar ne
več kot 1 (eno) leto po prenehanju koncesijske pogodbe.

28. člen
(potek roka koncesije)

(1) Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila
koncesijska pogodba sklenjena.

29. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem
preneha:
- v primeru postopka zaradi insolventnosti, drugega postopka prisilnega
prenehanja ali likvidacijskega postopka pri koncesionarju,
če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izva-

9. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)

21. člen
(odgovornost koncesionarja)

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov,
odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini,
uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je v roku, določenem v koncesijski pogodbi, dolžan iz
naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali
tretjim osebam).

(1) Koncesijska pogodba, ki je v nasprotju s tem odlokom, je v tem delu
neveljavna.

14. člen
(razmerje do podizvajalcev)

15. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih služb)

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.

VI. NADZOR

(1) Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko
pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter
tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

13. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)

(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 10 let z možnostjo
podaljšanja za 5 let.
(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank.

20. člen
(obveščanje koncedenta)

(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar
tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes
koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz
koncesijske pogodbe, lahko koncedent na način in pod pogoji, kot je to
določeno v tem odloku, koncesijsko pogodbo razdre.

19. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)

(1) Uporabniku storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obračunava stroške teh storitev koncesionar.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko koncesionar pooblasti
izvajalca gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, da ta v njegovem imenu in za njegov račun obračunava to storitev.
(3) V primeru realizacije drugega odstavka tega člena pripada izvajalcu
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
nadomestilo upravičenih stroškov, ki zajema stroške obračuna, pošiljanja
računov, plačilnega prometa, izterjave kot tudi sodne stroške in odpise
terjatev ter druge tovrstne stroške in znaša 5 % od višine računa za sprejeto količino odpadkov. O spremembi višine nadomestila odloči občinski
svet s potrditvijo elaborata.

18. člen
(obračunavanje stroškov javnih služb)

VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA

(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega
nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

17. člen
(strokovni in finančni nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinski prekrškovni organ, ki je pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po zakonu.

16. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu vse pomembne dogodke in okoliščine, ki bi lahko vplivali na izvajanje javne službe, kot so:
- postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v
zvezi s koncesijo;
- stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne
službe;
- poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti;
- v vseh primerih višje sile.

12. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
- izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena
tega odloka,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno
opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena
tega odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.

11. člen
(koncesionarjev pravni monopol)

(1) S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja,
odgovornost in pravice ter obveznosti do koncedenta in uporabnikov. S to
pogodbo se uredijo tudi vsa vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav
za izvajanje javne službe.

10. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s
sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

V. KONCESIJA
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(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti
pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje
pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Javna služba se financira:
- s ceno storitev javne službe.
(2) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo za predlaganje
cen storitev javne službe.
(4) Organ, ki v imenu koncedenta po tem odloku sprejme cene, določa
zakon ali odlok.
(5) Če ni drugače določeno z zakonom ali odlokom, je pristojni organ za
sprejem cene občinski svet.
(6) Podrobnosti v zvezi z obračunom javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se lahko uredijo s tarifnim
pravilnikom za javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga sprejme
občinski svet, če to ni urejeno z drugim veljavnim aktom.
(7) Izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov in koncesionar se lahko s posebno pogodbo dogovorita, da bo obračun v imenu in za račun koncesionarja opravljal zbiralec komunalnih odpadkov, na podlagi evidenc o uporabnikih storitev.

8. člen
(viri financiranja)

IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
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21. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
- da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom,
s predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe, ter v skladu s
pogoji, ki so navedeni v tem odloku.

27. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov,
odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini,
uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je v roku, določenem v koncesijski pogodbi, dolžan iz
naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali
tretjim osebam).

26. člen
(odgovornost koncesionarja)

(1) Koncesionar mora pisno sporočati koncedentu vse pomembne dogodke in okoliščine, ki bi lahko vplivali na izvajanje javne službe, kot so:
- postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v
zvezi s koncesijo;
- stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne
službe;
- poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti;
- v vseh primerih višje sile.

25. člen
(obveščanje koncedenta)

(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar
tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes
koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz
koncesijske pogodbe, lahko koncedent na način in pod pogoji. kot je to
določeno v tem odloku, koncesijsko pogodbo razdre.

24. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)

(1) Uporabniku storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov obračunava stroške teh storitev koncesionar.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko koncesionar pooblasti
izvajalca gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, da ta v njegovem imenu in za njegov račun obračunava to storitev.
(3) V primeru realizacije drugega odstavka tega člena pripada izvajalcu
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
nadomestilo upravičenih stroškov, ki zajema stroške obračuna, pošiljanja
računov, plačilnega prometa, izterjave kot tudi sodne stroške in odpise
terjatev ter druge tovrstne stroške in znaša 5% od višine računa za sprejeto količino odpadkov. O spremembi višine nadomestila odloči občinski
svet s potrditvijo elaborata

23. člen
(obračunavanje stroškov javnih služb)

VIII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN
KONCEDENTA

(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega
nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

22. člen
(strokovni in finančni nadzor)
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30. člen
(oblika)

(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem
preneha:
- v primeru postopka zaradi insolventnosti, drugega postopka prisilnega
prenehanja ali likvidacijskega postopka pri koncesionarju,
- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati
nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije,
- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev
koncesije,
- če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,

34. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila
koncesijska pogodba sklenjena.

33. člen
(potek roka koncesije)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z enostranskim razdrtjem,
- z odstopom od koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe, mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar ne
več kot 1 (eno) leto po prenehanju koncesijske pogodbe.

32. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- s prenehanjem koncesionarja,
- z odvzemom koncesije,
- z odkupom koncesije.

31. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

(1) Prenos koncesije je možen le s spremembo tega odloka. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.

IX. PRENOS KONCESIJE

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti dolžnost:
- upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje
storitev javne službe,
- prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe

29. člen
(dolžnosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:
- do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev,
- do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
- uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s
tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne
službe pritoži koncesionarju ali koncedentu, če meni, da je bila storitev
javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.

28. člen
(pravice uporabnikov)

(2) Pravice koncedenta so zlasti:
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
- druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinski prekrškovni organ, ki je pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po zakonu.
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(1) Ta odlok, v katerem je določen način izbora koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, je
individualni akt o izbiri koncesionarja v smislu prvega odstavka 37. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40). Uveljavitev
odloka je podlaga za javni razpis za izbor koncesionarja, s katerim se sklene
koncesijsko razmerje po tem odloku, ki se začne izvrševati po sklenitvi koncesijske pogodbe (rok koncesije) v trenutku iz 17. člena tega odloka.

45. člen
(odločba o izbiri koncesionarja)

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti,
da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže.

44. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže)

(1) Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.

43. člen
(uporaba prava)

XIII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno
otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično
pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank,
ima druga stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo iz koncesijske pogodbe.

42. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih posamičnih aktov
v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.

41. člen
(pristojnosti organov koncedenta)

XII. PRISTOJNOST ORGANOV NA STRANI KONCEDENTA

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive
in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe
in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam).
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni
možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje
sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov (če so načrti ukrepov predpisani) oziroma skladno s posameznimi programi izvajanja javne službe.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od
koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg
koncesionarja aktivira tudi občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe
in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem
primeru lahko prevzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

40. člen
(višja sila)

XI. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

- če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi, da koncesionar
v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če
je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile
ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je koncedentu nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe. Prav tako je koncedent dolžan
koncesionarju povrniti škodo v primeru iz drugega odstavka tega člena.
35. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
- če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
- če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način,
kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta
v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja.
36. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno
razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru,
da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega
ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin
nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
37. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja delovanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in s
koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na
tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na
koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje, …). V teh primerih lahko koncedent pod
pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
38. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim
aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v roku, ki je
določen s koncesijsko pogodbo,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna
služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, če so za to izpolnjeni pogoji
po splošnih pravilih odškodninskega prava.
39. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj
učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti
koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno)
leto vnaprej.
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46. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
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(1) Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko
usmerjeno ravnanje z odpadki;
3. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju škodljivih odpadkov
ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo
škodo na okolju ali zdravju ljudi v najkrajšem možnem času od ugotovitve
napake oziroma prejema obvestila uporabnikov oz. glede na zahtevnost
potrebnih posegov v časovnem okviru prihoda pozvanih pooblaščenih intervencijskih služb (interventno izvajanje javne službe);
4. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe
kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake,
okvare in pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali
zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
5. odločati v upravnem postopku o vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javne službe ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu
s predpisi;
6. pripravljati (letne in dolgoročne) programe za izvajanje javne službe in
kalkulacije prihodkov in odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju javne službe;
7. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati pristojne organe o
kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče
obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe.

7. člen
(obveznosti koncesionarja)

III. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
V OKVIRU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

(1) Med objekte in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, sodi odlagališče s pripadajočimi nepremičnimi tehnološkimi enotami za odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na lokaciji
Mala Mežakla na Jesenicah, skladno s predpisi o odlagališčih, ki so v
upravljanju koncesionarja.

6. člen
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe)

(1) Koncesionirana gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka se
zagotavlja za območje občine Radovljica.
(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(3) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo
zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.

5. člen
(območje izvajanja koncesioniranih gospodarskih javnih služb)

(1) Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in
druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

4. člen
(ločeni računovodski izkazi)

(1) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba iz 1.
člena tega odloka, podrobneje določajo zakon, podzakonski predpisi ter
odlok, ki ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica.

3. člen
(vsebina javnih služb)

II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo okolja, in drugi predpisi, ki urejajo dejavnosti
ravnanja z odpadki.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

(1) Najkasneje 30 dni po izboru koncesionarja na podlagi javnega razpisa
pošlje koncedent koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora
koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejetja.
(2) V primeru nasprotja med pogodbo iz prejšnjega odstavka in predpisi
veljajo neposredno predpisi.

47. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.
Številka: 354-0023/2016
Datum: 1.2.2017

2.

Na podlagi 32., 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Radovljica (DN UO,
št. 114/09 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 18. seji dne 1.2.2017
sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja občine Radovljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za
podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
(2) Občina Radovljica zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe iz
prejšnjega odstavka z neposredno podelitvijo koncesije javnemu podjetju
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: koncesionar), ki je upravljavec
odlagališča za komunalne odpadke na Mali Mežakli, zaradi zagotovitve
dolgoročnega odlaganja ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi, ki se izvaja v okviru Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla.
(3) Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za 5 let, skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.

2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
- »gospodarska javna služba«: je obvezna gospodarska javna služba
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
- »koncedent«: je Občina Radovljica;
- »občinski svet«: je Občinski svet Občine Radovljica;
- »koncesionar«: je JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51,
4270 Jesenice;
- »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
- »povzročitelj odpadkov«: je vsaka oseba na območju občine Radovljica, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje
ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh
odpadkov;
»uporabniki«: so vsi povzročitelji odpadkov iz predhodne alineje.
-
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Kultura

Bogata dejavnost
KUD Casa de Kamna
Leto so v KUD Casa de Kamna začeli z razstavo ob devetdesetletnici PEN-a, zaključili ga bodo
novembra s sklopom aktivnosti v spomin na tristoto obletnico smrti Marka Antona Kapussa,
misijonarja, pesnika in prozaista iz Kamne Gorice.
Alenka Bole Vrabec
KUD Casa de Kamna iz
Kamne Gorice, ki ga vodita
Cecilia Prenz Kopušar in
Dušan Kopušar, žarči v različne smeri umetnosti. V
njunem domu je tudi literarna rezidenca za gostujoče
umetnike. Cecilia kot profesorica španske in južnoameriške književnosti na tržaški
univerzi je venomer na poti
Kamna Gorica–Trst in obratno. Dušan, aplikativni kineziolog, kot dobri in ustvarjalni duh skrbi za kamnogoriške Mežnarije.
Lanskega novembra je Filozofska fakulteta v Ljubljani
gostila četrti tridnevni mednarodni hispanistični simpozij Med Cervantesom in
Borgesom – Perpektive in
izzivi, na katerem je sodelovalo 35 udeležencev iz dvanajstih držav. Tretji dan
simpozija ste udeležence
gostili v kamnogoriški Mežnariji in Radovljici.
Dušan: "Dr. Avgust Mencinger jim je s sodelovanjem
Turizma Radovljica razkazal
mesto in graščino, kjer je
udeležence simpozija pozdravil tudi župan Ciril Globočnik. Mnenje večine je
bilo: 'Očarani smo nad lepotami mesta in skrbnostjo, ki
jo posvečate ohranjanju kulture in življenja v njem.'"
Cecilia: "Študijski del pro-

Cecilia Prenz Kopušar in Dušan Kopušar /Foto: osebni arhiv
grama se je nadaljeval v
Mežnariji. Bil je posvečen
misijonarju Marku Antonu
Kapussu, ki je deloval v
Mehiki. V Španiji in Južni
Ameriki raziskujejo in preučujejo njegovo poezijo in
potopisne zapise. Sklepni
del simpozija je bil tudi uvodni dogodek v obeležitev tristote obletnice njegove smrti 30. novembra 2017."
Za vami sta že dva dogodka
letošnjega letnega načrta.
Cecilia: "V dogovoru z radovljiškim Fotografskim društvom imamo januarja vsako
leto razstavni dogodek.

Letos je bila to razstava Slovenski PEN mogočnejši od
meča – Svoboda besede, ob
devetdesetletnici PEN-a iz
Narodne in univerzitetne
knjižnice v Ljubljani. Na
razstavi je bilo mogoče videti prenekatero veliko ime
slovenskih književnikov, še
posebno so bile zanimive
fotografije z dubrovniškega
kongresa Mednarodnega
PEN-a 1933. O pomenu
mednarodnega PEN-a in
blejskih srečanj od 1965
naprej sta spregovorila teolog in filozof dr. Edvard
Kovač in Bogomila Kravos,
Tržačanka, kritičarka in

samostojna raziskovalka.
Velika zahvala gre Fotografskemu društvu Radovljica."
Dušan: "29. januarja smo
imeli slikarsko-glasbeno
matinejo v Šarčevi vili. Zdaj
sledi kratek premor, nato pa
se aprila začne mojstrski
tečaj za klavir, drugi je v prvi
polovici julija, mednarodni
mojstrski tečaj za orgle pa
bo prav tako julija na Bledu,
v Lescah in Kamni Gorici.
Mojstrske tečaje bodo spremljali tudi koncerti."
Cecilia: "Na literarnem večeru mednarodnega srečanja
pisateljev in pesnikov Bled
bomo v maju gostili pet udeležencev, dva iz zamejstva in
tri iz tujine. Imen nam še
niso poslali. Likovna sekcija
La Casa de Kamna pa bo
maja v Stalnem slovenskem
gledališču Trst pripravila razstavo Miroslava Pengala. Poslastica na gledališkem področju bo še obisk dveh znanih
argentinskih igralcev s predstavo in predavanji na gledališkem festivalu v Kropi, nato
pa bosta gostovala še v Radovljici, Ljubljani in Trstu."
Dušan: "Ustvarjalno leto se
bo zaključilo novembra, ko
bo razstava obenem s predavanji v spomin na tristoto
obletnico smrti Marka Antona Kapussa, misijonarja,
pesnika in prozaista, kar bo
za njegov rodni kraj pa tudi
širše zagotovo odmeven
dogodek."

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Upravljavec Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4,
Radovljica, oddaja v najem

GOSTINSKI LOKAL V ČEBELARSKEM
CENTRU V LESCAH
V najem dajemo opremljen gostinski lokal v Čebelarskem
centru Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce, v neto uporabni površini 39,42 m2, s pripadajočo zunanjo teraso, izključno
za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinstva,
za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
Cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 315,36 €. DDV se v skladu z veljavnim Zakonom o
DDV ne zaračuna.
Pogoji za sodelovanje:
	
sodelujejo lahko pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost na področju gostinstva in vsaj 2 leti ustreznih
delovnih izkušenj v gostinstvu,
	
ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
Občine Radovljica in do zavodov, katerih ustanoviteljica je
Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka,
	
zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed
postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.
Prosilci pošljejo svoje vloge v 15 dneh od objave te namere
na naslov: Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica. Če bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni in
ponudbi ter bo poslovni prostor oddan v najem najugodnejšemu ponudniku.
Informacije in pojasnila: e-naslov: cebelarski.center@gmail.com,
tel: 031 628 499, upravnica ČRICG Danijela Ambrožič. Celotno
besedilo razpisa je objavljeno na spletnih straneh ČRICG, LUR in
Občine Radovljica.

Pesem vodà na ogled v Galeriji Avla
Galerija Avla gosti skupinsko razstavo likovne sekcije VIR KUD Radovljica. Tema je voda v naravi, potok, reka, zatok, zaliv,
jezero, morje, izraz pretanjeno realistično slikarstvo. Dragocena svetovanja mentorja, akademskega slikarja Janeza Kovačiča.
Alenka Bole Vrabec
Tokrat so se virovci odločili,
da svoje znanje, navdih,
vedenje in občutje posvetijo
vodam, njenim lepotam in
živosti. Razstavi bi lahko
pripisali dvoje rekov dvojice
znamenitih mož: J. W.
Goethe pravi: "Brez vode ni
blagostanja." Ekolog August
Thienemann pa: "Brez vode
ni kulture." Kar lahko razumemo v najširšem smislu.
Razstava je zelo barvita. Na
dveh slikah najdemo tudi
figuraliko. Ivan Prešeren
Žan je naslikal impresivne
Perice (s Kolpe), savsko
pokrajino pri Brežicah in v
močnih barvah sončnega
zahoda na morju dal čutiti
zvenenje glasbe. Z nenava-

V Galeriji Avla razstavljajo Ivanka Kraševec Prešern, Ivan Prešern - Žan,
Andreja Ropret, Marjan Rozman, Draga Soklič, Ljubo Soklič, Janka Vidmar
in Saša Štrobl. / Foto: Primož Pičulin

dno nizko floro v rožnatih
odtenkih na vodi in zrelo
rumenino na bregu predstavlja Ivanka Kraševec Prešern Cerkniško jezero spomladi, presenetljivo usklajuje vodo in cvetočo sivko ob
morski obali in se potopi
med drobne, a barvno izrazite morske živalce. Nostalgično jesen, polno miru, ki
ni več zlata in se ob vodi tiho
preveša v zimo, z zastrtimi
toni ustvarja Andreja Ropret
in daje občutek spokojnosti,
ki objema tudi mirno vodo
morskega zatoka z rdečimi
prebliski ruja.
Pod senčnate skalne vršace
nad jezercem Jasna, na
pobočja, na katerih temnijo
iglavci, med njimi pa je sijajen izrazit kontrast zlatih in

bakrenih odtenkov listavcev
v polnosti jeseni, se podpisuje Marjan Rozman.
Bohinjsko jezero Drage
Soklič je ujeto v nostalgijo,
v tesnobnost, kakršno bi
lahko občutil ob njega gladini Črtomir iz Krsta pri
Savici, je zrela slika, ki zelo
nagovarja gledalčeva občutja. Ljubo Soklič z nezmotljivim zamahom na slikah
Razor in Prisank ujame troedinost vode, gora in neba,
da občutimo njihovo veličino in moč. Tri obraze reke
predstavlja Janka Vidmar z
živahnimi brzicami in jasnino, v kateri barve žare, z
izzivalnim tekom reke in
postankom, kjer se nad
visoko strmo skalo umirja
skrivnosten modrikast tolmun.
Po sprehodu mimo vodà se
gledalec ustavi še v domačem mestu, pred sliko Radovljice, ki jo je slikarka Saša
Štrobl darovala v likovno
zbirko radovljiške občine.
Če si za razstavo vzamemo
čas, smo deležni prijetnega
ugodja!
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Atletika
Dvoransko prvenstvo Slovenije za U-14 in U-16
V Šempetru je potekalo atletsko dvoransko prvenstvo za
kategorijo U-14. Pobližje si poglejmo tiste radovljiške atlete
in atletinje, ki so se uvrstili med deseterico. V kategoriji letnik
2005 je v skoku v daljino zmagala Ana Vajs. V isti disciplini
je bil pri fantih Nik Kozel Tomše peti. V kategoriji letnik 2004
je Tjaš Peterlin dvakrat stopil na stopničke. V skoku v daljino
je zmagal, v troskoku pa je bil drugi. Eva Pačnik je bila peta
v teku na 600 m, Izza Ropič pa je bila v skoku v višino osma.
Kategorija U-16 se je merila v Celju. V skoku v daljino je bil
najboljši Rok Makuc in bil še drugi v teku na 60 m. Drugega
mesta se je veselil tudi Miha Klofutar, in sicer v skoku v višino. V skoku v daljino je bil peti. Pri dekletih je zmagala Ana
Vogelnik v troskoku. V skoku v višino je bila peta. V troskoku
najdemo med deseterico še eno Radovljičanko. Ana Muhar
je osvojila osmo mesto. V Celju so se na dvoranskem prvenstvu Slovenije merili starejši mladinci in mladinke. V skoku v
višino je prvo mesto osvojil Matic Silič. Rok Makuc je bil v
skoku v daljino sedmi. Pri dekletih je bila Lara Krnc šesta v
skoku v višino. Lana Vauhnik je bila deseta. Lara je bila še
četrta v skoku v daljino. V isti disciplini je bila Trina Praprotnik Malej peta, Lana Vauhnik pa deseta. Tudi dekleta niso
ostala brez stopničk. Trina Praprotnik Malej je bila druga v
troskoku, tretja pa Neja Omanovič. Lea Holc je bila šesta.

Šah
Šahisti uspešni na kadetskem prvenstvu
Mladi šahisti ŠD Gorenjka Lesce so uspešno nastopili na
kadetskem prvenstvu Gorenjske. Prvenstva se je udeležilo
deset članov, starih od osem do 12 let iz osnovnih šol Radovljice, Bleda, Begunj in Bohinjske Bele. Na teh šolah vodita
šahovske krožke Janez Petrovič in njegov sin Nejc Petrovič,
občasno pa jima pomaga tudi Blaž Dobravec. S prvenstva
so se vrnili z eno zlato, tremi srebrnimi in bronasto medaljo. V kategoriji U8 je bil med fanti Žiga Robič (Radovljica)
prvi, Tevž Lasnik (Radovljica) drugi in Matic Stergar Avbelj
(Bled) tretji. V kategoriji deklice U8 je bila Elsie Oklikah iz
Begunj druga, med fanti U10 pa Adam Žerovc (Bohinjska
Bela) prav tako drugi. Kot so sporočili iz kluba, upajo, da
bodo mladi šahisti še naprej trenirali tako vestno kot doslej
in kmalu tudi stopili v klubsko šolo, kjer bodo ob uspešnem
napredovanju začeli tudi z individualnimi treningi pod vodstvom mednarodnega mojstra Vojka Mencingerja.

Paraski
Ekipa Elana v Nemčiji četrta
V Unterammergau v Nemčiji je potekala druga tekma za
svetovni pokal v paraskiju. Ekipne zmage se je veselila ekipa
Red Bull Salzburg 1, ki je zbrala 209 pribitka. Na stopničke
sta stopili še ekipi Germany mix 338 in Team Austria 381. Na
četrtem mestu najdemo ekipo Elana s 409 pribitka. Za ekipo Elana so nastopili Matjaž Pristavec, Uroš Ule, Matej
Bečan in kot gost Švicar Alain Gratzer. Posamične zmage se
je veselil Sebastian Graser s 17 točkami pribitka (0 pribitka
za veleslalom in 17 pribitka za skoke). Med deseterico najdemo tudi dva naša tekmovalca. Uroš Ule je bil šesti 75
(10,65), Matjaž Pristavec pa sedmi 79 (54,24).

V knjigi Moje
najboljše pecivo se
nahajajo recepti,
ki ne temeljijo na
znanju in ustvarjalnosti, ampak največ
na izkušnjah bralk.
Dvesto dokazanih
ter na enostaven
in dostopen
način napisanih
receptov z barvnimi
fotografijami, bo
našlo pot do vsake
gospodinje z več
ali manj izkušenj, ki
bi rada presenetila
in razveselila svojo
družino ali goste z
novimi in domiselnimi pecivi.

218 strani, 140 x 200 mm,
spiralna vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

1250
EUR

Šest posamičnih
naslovov za Anjo Klinar
Radovljiški plavalci so s trinajstimi naslovi državnega prvaka dokazali, da so še naprej v vrhu
slovenskega plavanja. V ženski konkurenci je bila v ospredju Anja Klinar s šestimi posamičnimi naslovi.
Matjaž Klemenc
Zimsko državno prvenstvo,
ki je potekalo v Mariboru, je
bilo zelo uspešno za Plaval
ni klub Gorenjska banka
Radovljica. Trinajst posami
čnih zlatih medalj v članski
konkurenci je več kot zgovo
ren podatek. Skupno je nas
topilo več kot 400 plavalcev
in plavalk iz 26 klubov. Naj
uspešnejša udeleženca
prvenstva sta bila s šestimi
posamičnimi naslovi radov
ljiška plavalka Anja Klinar
in Mariborčan Martin Bau.
Anja je bila najhitrejša na
400 m prosto, 200 m del
fin, 800 m prosto, 100 m
hrbtno, 400 m mešano in
100 m delfin. Uspeh je
dopolnila še z drugim mes
tom na 200 m mešano.
Štirih zmag se je veselil
Robert Žbogar, in sicer na
50 m hrbtno, 200 m meša
no, 100 m hrbtno in 100 m
delfin. Tri zlate kolajne je
priplavala Tjaša Pintar (100
m mešano, 200 m mešano,
200 m prosto). Tjaša je bila
še druga na 100 m prosto in
200 m prsno. Od radovljiš
kih plavalcev je na stopničke
stopil še Žan Pogačar. Drugi
je bil na 50 m hrbtno, 200
m delfin, 100 m hrbtno in
tretji na 200 m hrbtno.
Radovljičani so bili uspešni
tudi v štafetah. Mešana šta
feta, plavali so Žan Pogačar,

Tjaša Pintar, Robert Žbogar
in Anja Klinar, je trikrat sto
pila na zmagovalni oder.
Zmagali so na 4 x 50 m
mešano in 4 x 100 m meša
no ter bili drugi 4 x 50 pro
sto. Drugo mesto je v disci
plini 4 x 200 m prosto osvo
jila tudi ženska štafeta, ki je
plavala v postavi Tjaša Pin
tar, Manca Marčun, Špela
Perše in Anja Klinar.
»Po Olimpijskih igrah v Riu
sem si tokrat vzela pet ted
nov odmora od plavanja.
Tudi od sredine septembra,
ko smo začeli z novo sezono
in do novega leta, je bilo
manj treninga kot običajno.
Vseeno nisem izgubila vzdr
žljivosti in občutka za plava
nje. Glede državnega prven
stva v Mariboru nisem vede
la, kaj lahko pričakujem, in
bilo je kar nekaj strahu. Na
koncu se je vse dobro izte
klo. Če sem iskrena, sem se
morala za zmage dobro pot
ruditi. Najbolj sem bila
zadovoljna s 400 m prosto
in tudi z 800 m prosto.
Kljub številnim disciplinam
sem zelo pozitivno sprejela
mešane štafete, ki se mi zdi
jo veliko bolj atraktivne kot
moške ali ženske štafete,« je
o pripravi na sezono in drža
vnem prvenstvu povedala
Anja Klinar.
Anja se je dotaknila še pri
hodnosti. Že v kratkem jo
čakajo tritedenske višinske

Anja Klinar
priprave, poleti pa glavno
tekmovanje, svetovno prven
stvo na Madžarskem.
»Višinske priprave se vedno
izkažejo za dobre, saj se lah
ko povsem fokusiram na
plavanje. Treningi bodo
podrejeni svetovnemu
prvenstvu v Budimpešti. Za
zdaj, to še ni dokončno, sem
fokusirana na tri discipline.

Najbolje kaže selekciji
košarkašev U-17
Radovljiški košarkarji imajo od januarju poleg štirih selekcij še selekcijo
mlajših od enajst let.
Matjaž Klemenc
Radovljiški košarkarji nasto
pajo s štirimi selekcijami v
različnih kategorijah. »Eki
po U-13 sestavljajo igralci
letnika 2004 in mlajši.
Cilj pred sezono je bil čim
bolj uspešno igrati v drugi
ligi. Ekipo U-15 sestavljajo
igralci letnik 2002, teh je le
pet, ter letnik 2003 in mlaj
ši. Prvi del smo zaključili
na tretjem mestu, zato
nadaljujemo v drugi ligi.
Selekcija U-13, podobno kot

Želijo postaviti močno
rekreacijsko ligo, v
kateri bi igrale ekipe z
vse Gorenjske.

člani, igra Mini pokal
SPAR,“ je povedal trener
obeh ekip Jaka Zupan.
»Cilj selekcije U-17 pred
sezono je bil, da pridemo v
prvo ligo. To nam je uspe
lo. Smo v rangu, kamor
spadamo, v zlati sredini.
Prvim osmim ekipam nis
mo konkurenčni. Za selek
cijo U-19 je bil cilj ostati v
prvi B ligi, kar nam ni
uspelo. Ko je bilo najbolj
potrebno, forma ni bila na
nivoju. V drugem delu nam
gre bolje in za zdaj smo še
neporaženi. Sedaj imamo
že priprave za kvalifikacije
za 1. B ligo in upam, da
bomo uspešni,« je povedal
trener selekcije U-17 in
U-19 Rok Lipovec.
Radovljiški košarkarski
kolektiv, poleg Jesenic in

Tržiča, skrbi za organizacijo
šolskega tekmovanja. V
njem igrajo tretji razredi in
mlajši ter peti razredi in
mlajši. V vsaki kategoriji je
šest osnovnih šol. Iz teh
ekip klubi dobijo igralce za
selekciji U-11 in U-13. Janu
arja je v Radovljici spet zaži
vela selekcija U-11. Igrali
bodo do maja; v tem času
bodo imeli devet turnirjev,
na vsakem dve tekmi.
V Radovljici že nekaj let ni
članske ekipe, a v klubu raz
mišljajo tudi v tej smeri.
Želijo postaviti močno
rekreacijsko ligo, v kateri bi
igrale ekipe z vse Gorenjske.
Igrali bi igralci, ki so prera
sli selekcijo U-19. S tem bi
bili v stiku z resno košarko
ter potencial za želeno član
sko selekcijo.

Te so na prvenstvu zelo dob
ro razporejene. 400 m pro
sto je na sporedu prvi dan
tekmovanja, 200 m delfin
četrti dan, 400 m mešano
pa zadnji dan«. Za konec je
Anja odprla še trenutni pro
blem: »Trenutni problem je
prsni slog, a verjamem, da
mi ga bo kmalu uspelo po
praviti.«

Streljanje
Področno tekmovanje
srednjih in osnovnih
šol
Strelci so se merili na tekmovanju slovenskih srednjih in osnovnih šol. Na
obeh tekmah je nastopilo
tudi nekaj tekmovalcev
Strelskega društva Radovljica. Poglejmo si njihove
uvrstitve. Srednje šole: 2.
Patrick Fister, 6. Žan
Bohinc; Osnovne šole,
mlajši učenci: 1. Gaber
Kokalj, 7. Medej Ručigaj, 9.
Tadej Fister (ekipno so bili
prvi), 19. Nejc Prešern;
učenci: 15. Mitja Mrak, 17.
Ožbej Resman, 18. Žiga
Jenko. Ekipno so bili tretji.
Zaključen je tudi četrti
krog dopisne strelske lige.
Radovljičani so po tem
krogu na naslednjih mestih: kadeti: 2. Žan Bohinc,
4. Patrick Fister, 7. Oskar
Šubic, 8. Aljaž Jalen (ekipno so prvi); pionirji: 13.
Žiga Jenko; mlajši pionirji:
10. Medej Ručigaj, 12.
Gaber Kokalj, 14. Tadej Fister (ekipno so četrti), 18.
Matic Humerca, 19. Tristan Kukovič.
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Dvojni dvojec jima ustreza
Kar nekaj tekmovalcev in tekmovalk iz Veslaškega kluba Bled je iz naše občine. Tokrat predstavljamo veslačici dvojnega dvojca, štirinajstletnici Jero Vovk
iz Lesc in Pio Gruškovnjak z Brezij.
Matjaž Klemenc

Jera: "Največ mi pomeni zmaga na državnem prvenstvu."
Pia: "Prvo mesto na državnem prvenstvu na Bledu in
zmaga na mednarodni tekmi v Linzu."

Kaj je bil glavni razlog, da
sta se odločili za veslanje?
Jera: "Iskala sem eno športno panogo, s katero bi se
resneje ukvarjala. Za veslanje je bil pri 13 letih pravi
čas, za večino drugih športov pa sem bila prestara."
Pia: "Všeč mi je bilo samo
veslanje ter okolje, kjer se
odvija. Pred tem sem smučala. Prijatelj mi je oktobra
2015 predlagal veslanje in
sprejela sem izziv."
Kakšen je občutek, ko človek
prvič sede v čoln?
Jera: "Prvič ni bilo enostavno. Strah me je bilo, da se
bo čoln prevrnil. Na srečo
sem se hitro navadila in problemov ni bilo več."
Pia: "Zelo čuden. Bilo me je
tudi strah, da bom veslo dala
narobe v vodo in bi se obrnila. Kasneje, ko sem navadila, je čoln postal že čisto

Jera Vovk in Pia Gruškovnjak
domač in tudi strah je
minil."
Kako ocenjujeta lansko leto
z veslaškega vidika?
Jera: "Kot zelo uspešno. S
Pio sva v dvojnem dvojcu
zmagali na vseh mednarodnih tekmah, razen v Zagrebu, kjer sva bili tretji. Zma-

gali sva tudi na državnem
prvenstvu. Ta uspeh sva pričakovali."
Pia: "Bilo je uspešno, naporno leto. Nekaj je bilo tudi
težkih trenutkov, a so po
uspehih pozabljeni."
Kateri je vajin največji uspeh
do sedaj?

Tekmujeta v dvojnem dvojcu. Bi se preizkusili tudi v
enojcu ali drugem čolnu?
Jera: "Za zdaj nimam želje
po spremembi čolna. V
dvojnem dvojcu se počutim
dobro."
Pia: "Tekmovala sem tudi v
dvojnem četvercu, kjer smo
bile zelo uspešne. Če
moram izbirati, bi na prvo
mesto postavila dvojni dvojec."
Trenutno tekmujeta na razdalji tisoč metrov. Se bojita
preskoka na še enkrat daljšo
razdaljo?
Jera: "S tem, ko smo na treningu povečali razdalje in
intenzivnost, se je zmanjšal
tudi strah. Nova razdalja dva

tisoč metrov ne bo predstavljala problema."
Pia: "Imamo dobre treninge, temu prilagojene, in
spremembe se prav nič ne
bojim. Treba bo obrati drugačno taktiko, a verjamem,
da s tem ne bo nobenih
težav. Večkrat imamo test
na ergometru na štiri kilometre, prejšnji teden na
šest, tako da ne vidim problema na dvokilometrski razdalji."
Trenutne vremenske razmere ne dovoljujejo treninga na jezeru. Je težko trenirati na ergometru?
Jera: "Temperature in vremenske razmere trenutno ne
dovoljujejo treninga na jezeru, zato treniramo v telovadnici in tudi tečemo, kjer najmanj uživam. Če moram
izbirati, sem rajši na vodi, a
tudi ergometra se navadiš."
Pia: "Poleg tega, da smo v
telovadnici, tudi tečemo. Na

ergometru vseskozi opazuješ
le ekran s številkami, težji je
zrak. Vem, da drugače ne
gre, tako da kljub vsemu poizkušam dati vse od sebe."
Pia, pred veslanjem si trenirala smučanje. Kakšna je
primerjava med tema dvema športoma?
Pia: "Za razliko od smučanja imamo tu še fitnes. Pri
smučarskih treningih si se
spočil na sedežnici. Pri veslanju skozi celotni trening
ni nič odmora."
Kakšne so vajine želje v veslanju?
Jera: "Želim si ponovnega
naslova državne prvakinje,
dolgoročno pa nastop na
svetovnem prvenstvu na
Japonskem in na olimpijskih igrah."
Pia: "Moj glavni cilj je nastop
na olimpijskih igrah in čez
dve leti nastop na svetovnem
prvenstvu na Japonskem."
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Zanimivosti
Tokrat so sošolcem
skuhali šaro

Glasbena soba bo kmalu nared

Pet sedmošolcev z Osnovne šole Staneta Žagarja
Lipnica je konec januarja v okviru projekta Kuhna
pa to ob pomoči mentorice Andreje Mašič Zupan
ter šolskih kuharic pripravilo kosilo za vrstnike.
Med delovno akcijo / Foto: Tina Dokl

Ocena
zadovoljstva
je
Stiskanje
je zabavno
priložnost
za izboljšanje
in otročje
lahko
Cilj Komunale Radovljica je izpolnjevanje pričakovanj uporabnikov, zato si prizadevamo za
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Starši učencev OŠ A. T. Linharta so se med božično-novoletnimi počitnicami lotili urejanja glasbene sobe, v kateri bo
odslej lahko vadil šolski ansambel. »Na šoli smo lansko
pomlad dobili inštrumente, ki nam jih je v okviru dobrodelne akcije podaril glasbenik Marko Soršak - Soki. Tik pred
počitnicami sva z ravnateljico našla primeren prostor za
glasbeno sobo, ki pa še ni bila primerna za igranje. S pomočjo šole nam je uspelo dobiti material za obnovo prostora,
pri delu pa so mi na pomoč priskočili starši,« je povedal
predsednik sveta staršev Ervin Bec, ki je organiziral tako
dobrodelno akcijo kot projekt obnove in ureditve glasbene
sobe. V glasbeni sobi v teh dneh urejajo električne inštalacije, v kratkem jo bodo še prebarvali, potem pa bo kmalu
nared za prve vaje.

Tokrat so se med lonci potrudili Jure Pesjak, Jan Toplišek
Gašperin, Hana Markovec, Danaja Ješe in Žan Delavec.

Marjana Ahačič
Tokrat so pripravili zelenjavno šaro, staro gorenjsko jed
po malce posodobljenem
receptu. Postregli so jo z
makovim pecivom in kompotom, kuhanja pa so se učili pri izbirnem predmetu
Sodobna priprava hrane.
"Že lani smo sodelovali v
projektu in se dobro odrezali na državnem tekmovanju," je povedala mentorica
Andreja Mašič Zupan.
"Otroci radi sodelujejo,
sploh če priprava hrane
poteka v pravi kuhinji, drugi
učenci pa radi pojedo tisto,
kar skuhajo njihovi vrstniki.
Zato upam, da bomo tudi v

naslednjem letu imeli priložnost, da učenci kuhajo za
učence."
Cilj vseslovenskega projekta,
ki ga organizira društvo
Vesela kuhinja, podpira pa
ministrstvo za zdravje, je
obuditi prehransko kulturno
dediščino ter spremeniti dolgoročno mišljenje mladostnikov o načinu prehranjevanja. Mlade želijo spodbuditi
h koriščenju zdrave prehrane iz okolice, predvsem zelenjave in sada, znebiti se
poseganja po jedeh "v ovitkih" in skozi otrokom zabavne aktivnosti spodbuditi
veselje do ustvarjanja v kuhinji ter širjenja zdravih informacij v lastni generaciji.
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in ceno. Izsledki raziskave so
• olajšujejo
podlaga za razvoj storitev v smeri, ki jo nakazujejo priložno
sti za izboljšanje.

Pomemben vpliv na zadovoljstvo uporabnikov imajo tudi
vlaganja v razvoj in prenovo komunalne infrastrukture,
ki so v zadnjih letih zaznamovala razvoj občine Radovljica.

Učenci Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica so v šolski
jedilnici z veseljem pojedli kosilo, ki so jim ga skuhali in
postregli vrstniki. / Foto: Gorazd Kavčič

Zavedamo se, da ohranjanje in povečevanje zadovoljstva
terjata nenehno zadovoljevanje pričakovanj uporabnikov, ki
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
lahko temelji le na zanesljivi, pravočasni in učinkoviti skrbi za
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
Leto Leto Leto
Feb
Dec Leto Leto Leto Leto Leto Leto
čisto, lepo in zdravo okolje.
2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

www.komunala-radovljica.si

Mislimo zeleno!

Zelenjavno šaro, v kateri so korenje, koleraba, peteršilj,
krompir in čebula, so postregli s sadno solato in makovim
pecivom. / Foto: Gorazd Kavčič
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Prireditve
10. februar 2017–10. marec 2017
10. februarja
ZA OTROKE ob 16.45: PRAVLJIČNA JOGICA, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica
GLEDALIŠČE ZA OTROKE ob 17.00: IN ŠE RDEČA KAPICA (Mini
teater), za abonma Čebelice in čmrlji in izven, Linhartova dvorana
Radovljica*

POGOVOR ob 18.00: ANATOMIJA UNIČEVALNOSTI, Knjižnica A.
T. Linharta Radovljica

KINO ob 18.00: JAZ, DANIEL BLAKE, drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

KINO ob 18.00: DRUŽINA BREZ ZAVOR, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.00: DEŽELA LA LA, romantična glasbena drama, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.00: KROGI, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

KINOSMUK ob 16.00: SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, animirani film, sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

18. februarja

KINO ob 20.00: PETDESET ODTENKOV TEME, romantična drama,
Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ZA OTROKE ob 16.00: VRABČEK RICHARD, animirani film,
sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

KINOSMUK ob 18.00: MAGIČNE ŽIVALI, domišljijska pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*

GLEDALIŠČE IN FOTO RAZSTAVA ob 17.30: TA NORI DAN ALI
NEŽKA SE MOŽI, Dom krajanov Kamna Gorica

KINO ob 20:30: NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE, akcijska znanstvenofantastična grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 18.00: T2 TRAINSPOTTING, komična drama, Linhartova
dvorana Radovljica*

11. februarja
KINO ZA OTROKE ob 16.00: LEGO Batman Film, animirani film,
sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.00: MANCHESTER BY THE SEA, drama, Linhartova
dvorana Radovljica*

KINO ob 18.00: PETDESET ODTENKOV TEME, romantična drama,
Linhartova dvorana Radovljica*

26. februarja

27. februarja
POČITNIŠKO DRUŽENJE V KNJIŽNICI od 10.00 do 13.00, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica
JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

19. februarja

KONCERT ob 19.00: CARMEN MANET KRANJ, Baročna dvorana
Radovljiške graščine

KINO ZA OTROKE ob 16.00: VRABČEK RICHARD, animirani film,
sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.15: MOLK, zgodovinska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

KINO ob 18.00: MANCHESTER BY THE SEA, drama, Linhartova
dvorana Radovljica*
KINO ob 20.30: T2 TRAINSPOTTING, komična drama, Linhartova
dvorana Radovljica

12. februarja
KINO ZA OTROKE ob 16.00: LEGO Batman Film, animirani film,
sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 20.15: MOLK, zgodovinska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

KINO ob 19.00: ZMAGOVALEC OSKRJEV, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 19.00: GREBEN REŠENIH, biografska vojna drama, Linhartova dvorana Radovljica*
PREDSTAVITEV PORTRETA SODOBNE SLOVENSKE DRUŽBE ob
19.30: PREMIŠLJEVANJA O SLOVENIJI (dr. Janez Markeš), Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

15. februarja

PREDAVANJE ob 19.30: PROTESTANTIZEM NA SLOVENSKEM,
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

KINOSMUK ob 17.00: ZAPOJ, 3D-animirani film, sinhronizirano v
slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

GLEDALIŠČE ob 19.30: GAJAŠ, ARESTANT (abonma in izven), Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 19.00: ASASINOV NAZOR, domišljijska pustolovščina,
Linhartova dvorana Radovljica*

2. marca

22. februarja
DRUŽENJE ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T.
Linharta Radovljica

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE ob 17.00: ZASNEŽENA
VAS, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA CENTRA GORENJSKE od
10.00 do 13.00, Čebelarski center Lesce
DRUŽENJE ZA OTROKE ob 17.00: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T.
Linharta Radovljica

ZA OTROKE ob 16.45: PRAVLJIČNA JOGICA, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica
KINO ob 18.00: NEVIDNO ZLO: ZADNJE POGLAVJE, akcijska znanstvenofantastična grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

16. februarja

KINO ob 20.00: JAZ, DANIEL BLAKE, drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

ZA OTROKE ob 17.00: GOLJATA ČAKAM, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica
KINO ob 19.00: 24 TEDNOV, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

ZA OTROKE ob 16.45: PRAVLJIČNA JOGICA, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica

KINO ob 18.00: GOSPODARICA ORLOV, dokumentarna pustolovščina, Linhartova dvorana Radovljica*
KINO ob 20.00: LOGAN: WOLVERINE, znanstvena fantastika, Linhartova dvorana Radovljica*

4. marca
KINOSMUK ob 16.00: KUBO IN DVE STRUNI, 3D-animirani film,
sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

25. februarja

17. februarja

3. marca
KINOSMUK ob 16.00: VAIANA, 3D-animirani film, sinhronizirano v
slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

24. februarja

ODPRTJE RAZSTAVE ob 17.00: ODPRTJE RAZSTAVE ČEBELICE
ALENKE GORJANC, Čebelarski muzej Radovljica

KINOSMUK ob 17.00: VSE ZA PRSTAN, animirani film, sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*
KINO ob 19.00: AMERIŠKA PASTORALA, kriminalna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

23. februarja

BRALNI KLUB ob 8.30: POGOVOR OB ČAJU IN KAVI O KNJIGI
DOBRA INDIJSKA ŽENA, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

1. marca
POČITNIŠKO DRUŽENJE V KNJIŽNICI od 10.00 do 13.00, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

21. februarja

14. februarja

POČITNIŠKO DRUŽENJE V KNJIŽNICI od 10.00 do 13.00, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA Z UPORABO AED od
17.00 do 20.00, Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
KINO ob 19.00: PRIHOD, znanstvenofantastična misteriozna drama, Linhartova dvorana Radovljica*

28. februarja
KINOSMUK ob 17.00: ZOOTROPOLIS, animirani film, sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

KINO ob 19.00: ČUDEŽ NA REKI HUDSON, akcijska biografska
drama, Linhartova dvorana Radovljica*

13. februarja

KINO ob 19.00: PR' HOSTAR, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

JOGICA ZA DOJENČKE ob 16.45, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

20. februarja

KINO ob 18.00: PETDESET ODTENKOV TEME, romantična drama,
Linhartova dvorana Radovljica*

KINOSMUK ob 17.00: TROLI, 3D-animirani film, sinhronizirano v
slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

PUSTNI SPREVOD ob 14.00, začetek na Cankarjevi ulici v Radovljici,
pri bencinski črpalki.

KINO ob 18.00: LOGAN: WOLVERINE, znanstvena fantastika, Linhartova dvorana Radovljica*

KINOSMUK ob 16.00: SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, animirani film, sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*

GLASBA ob 18.00: REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV občin
Bled, Bohinj, Gorje Radovljica Naj slavec poje, Baročna dvorana
Radovljiške graščine
KINO ob 20.30: MOLK, zgodovinska drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

IZLET / OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre
Vabimo vas za izlet na Poljsko. Najprej bomo obiskali Zakopane, privlačno
športno letovišče pod Visokimi Tatrami. Naslednji dan si bomo ogledali
rudnik soli v mestu Wieliczka, ki je ena največjih poljskih znamenitosti. V
Krakovu se na vsakem koraku srečujemo s preteklostjo, vendar je mesto
hkrati živahno, polno razgibanega kulturnega življenja in ljubezni do
umetnosti ter učenosti. Ogledali si bomo vse večje znamenitosti mesta,
ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski Rim. Z visokega stolpa
Marijine cerkve v Krakovu že 600 let vsako uro zaigra trobenta v spomin
na dogodek, ko so Tatari napadli mesto. Zadnji dan se bomo odpeljali do
zloglasnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato
čez Slovaško in Avstrijo domov. Na izletu bodo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bodo potrudili, da vam bo še posebej lepo.

www.gorenjskiglas.si

€
CEN A: 255

Organizator:

marca
Termin: od 30.
17
do 2. aprila 20

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, lokalno
vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz, vstopnino v pivovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka, lokalno vodenje, dva
polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami na območju Zakopanov in
Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, organizacijo ter DDV.
Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali Grega
Flajnika na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali
pišete na: narocnine@g-glas.si.

5. marca
KINOSMUK ob 16.00: SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED, animirani film, sinhronizirano v slovenščino, Linhartova dvorana Radovljica*
KINO ob 18.00: MANCHESTER BY THE SEA, drama, Linhartova
dvorana Radovljica*
GLASBA ob 18.00: REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV občin
Bled, Bohinj, Gorje Radovljica Naj slavec poje, Baročna dvorana
Radovljiške graščine
KINO ob 20.30: THE BEATLES – 8 DNI NA TEDEN, glasbeni dokumentarec, Linhartova dvorana Radovljica*

9. marca
MUZEJSKI VEČER ob 17.00: POGOVOR O TOVARNAH ALMIRA IN
ISKRA MEHANIZMI, Plesna dvorana Radovljiške graščine
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE ob 18.00: DOGODKI V OBČINI RADOVLJICA 2016, Galerija Avla Občine Radovljica

10. marca
GLASBENI VEČER od 19.00: HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK, Gostilna
in restavracija Avsenik*
Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.radolca.si/kaj-poceti/ ali na spletnem portalu http://www.mojaobcina.si/radovljica/.
Dogodke za objavo v napovedniku objavite na portalu www.mojaobcina.si/radovljica/. Za tedensko obveščanje o dogodkih se prijavite na naš elektronski naslov.
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Pustni sprevod
Letošnja pustna povorka s slikovitimi panjskimi
končnicami in pisanimi maskami bo kot po
navadi na pustno soboto, 25. svečana, kakor so
februar imenovali včasih.

Koline, kot so jih v
Globokem delali nekoč
Vsako leto prvi konec tedna v januarju Cene Globočnik, lastnik izletniške kmetije Globočnik v
Globokem, na dnevu odprtih vrat obiskovalcem pokaže, kako po starem narediti koline.
Marjana Ahačič

Tudi letos se bo pustni sprevod začel pred stavbo
nekdanjega Merkurja. Na fotografiji je utrinek z lanske
pustne povorke. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Bole Vrabec
Točno ob 14. uri bo dal pustni župan znak za začetek
sprevoda, v katerem bo vesele pihal Pihalni orkester
Lesce v pustnih preoblekah,
prijetna novost bo tudi t. i.
tminska pustna maska iz
Tolmina na starih instru-

alnosti, dobile posebne
oznake, skratka: bodo
»nominirane« maškare. To
pomeni, da morajo v veselem boju za nagrade priti v
sprevod tudi maske, ki so ga
doslej pričakale le na Linhartovem trgu.
Na zaključku čaka vse, maske in radovedneže, vesela

Na postanku pred ekonomsko šolo bodo maske,
ki prednjačijo po izvirnosti in aktualnosti, dobile
posebne oznake »nominirane« maškare.
mentih. Panjske končnice
združujejo tradicijo in dve
novosti.
Novost bo tudi delo žirije za
najboljše maske. Žirija bo
spremljala sprevod že od
začetka. Na običajnem postanku pred ekonomsko šolo,
kjer se predstavijo panjske
končnice, bodo na dveh stojnicah tiste maske, ki prednjačijo po izvirnosti in aktu-

animacija, ki bo letošnje
presenečenje! In krofi – a
krof si zasluži le tisti, ki
počasti pusta s preobleko,
skratka mora biti maska! Če
bi kdo želel kakšno dodatno
informacijo, lahko od 15.
februarja naprej ob delavnikih med 10. in 12. uro pokliče na telefonsko številko
Turističnega društva Radovljica 04 53 15 300.

Že četrto leto imajo na izletniški kmetiji Globočnik v
Globokem prvi konec tedna
v januarju koline. Naredijo
jih še po starem, tako, kot so
jih pripravljali nekoč in na
ta način poskrbijo, da se stare obrt, ki so jo še pred
desetletji poznali gospodarji
večine gorenjskih kmetij, ne
bo pozabila.
"Ko sem bil še mlad fant, je
oče sam delal krvavice, jaz
pa sem ga opazoval. Zdaj to
vsako leto poskušam pokazati obiskovalcem naše turistične kmetije, ki si z veseljem pridejo pogledat, kako
se je krvavice in pečenice na
Gorenjskem delalo včasih,
ko sem bil sam še otrok," je
povedal Cene Globočnik.
Pri pripravi krvavic od žit
Globočnik uporablja ješprenj, proseno kašo in ajdovo kašo. "Vse žitarice je treba skuhati, a ne preveč, nato
dobro odcediti in splakniti z
mrzlo vodo, da se ne razkuhajo. Od začimb mešanici
dodam majaron, poprovo
meto in malo pimenta. Kri,
ki je osnova za izdelavo dobrih krvavic, obarim, se pravi
skuham in zmeljem. Prav

tako obarim in zmeljem
svinjsko glavo in vso drobovino," razloži postopek, preden z mešanico napolni
naravno črevo.
Nato se loti še pečenic.
"Svinjsko pleče najprej
narežemo na kocke in nato
zmeljemo. Da bo masa primerno mastna, dodamo še
malo slanine. Prelijemo s
česnovo vodo, dodamo sol
in poper pa malo koriandra
in brinovih jagod, tako da
imamo kombinacijo, ki je
primerna tudi, če hočemo
klobase dati v dim. Klobasa
mora biti lepo okroglo zašpiljena in počasi zavita," še
opozori.
Pri kolinah mu rada pomaga tudi 86-letna soseda
Marija Klinar, ki medtem ko
Cene s pomočnikom dela
klobase, prav tako po starem
zamesi in speče kruh. "Pozimi je treba moko najprej
malo ogreti, če je v shrambi
hladno. Pomembno je tudi,
kako zakuriš peč, ne samo
kako pripraviš testo," opozori in se nasmehne ob vprašanju o količinah. Pravi, da
nič ne tehta, ima toliko izkušenj, da natančno ve, kakšno
mora biti testo, da je kruh
ravno prav sočen.

"Ko sem bil še mlad fant, je oče sam delal
krvavice, jaz pa sem ga opazoval. Zdaj to vsako
leto poskušam pokazati obiskovalcem naše
turistične kmetije, ki si z veseljem pridejo
pogledat, kako se je krvavice in pečenice na
Gorenjskem delalo včasih, ko sem bil sam še
otrok," je povedal Cene Globočnik.

Kruh je blagoslovil župnik iz Ljubnega Pavle Juhant.

Cene Globočnik vsako leto januarja pokaže, kako se po
starem naredi krvavice in pečenice.
Kruh je spekla v stari
kmečki peči, ki jo imajo
Globočnikovi v črni kuhinji, jedru več sto let stare
hiše. Prav tu se obiskovalci, ki večinoma prihajajo
ob kocih tedna, od vseh
prostorov najraje zadržujejo, pravi gospodar Globočnik. Posebej radi so v
črni kuhinji pozimi, ko je
tam prijetno toplo, poleti
pa radi posedijo v hladni

senci na vrtu slikovite
domačije v Globokem. Pri
Globočniku sicer svojim
gostom ponujajo predvsem tradicionalne kmečke
jedi za zaključene družbe.
Pripravljajo jih na dveh
enostavnih starejših štedilnikih na plin, predvsem
pa iz sestavin, ki so tipične za Gorenjsko, domače,
kakovostne in lokalno pridelane.

Četrt leta zastonj – 25 % Izberite svoje letošnje darilo
i

vodnik
po naravi
Drevesa
in grmi

www.gorenjskiglas.s

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste
odšteli le 144,30 evra!

Vedno aktualen
priročnik, ki ga
enostavno vzamemo
s sabo v gozd, saj
nam bo prišel prav
za hitro in natančno
določanje vrste gob.
V priročniku najdemo
več kot 700 fotografij
in risb evropskih
gob ter letno uro, ki
na pregleden način
prikazuje čas, ko
gobo lahko najdemo
v naravi.

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v
naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih
daril (na fotografiji).

E d w a r d s

spominov
Prevedla Lili Potpara
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Redna cena priro
čnika je 12,50 EUR
.
Če ga kupite ali naro
čite na
Gorenjskem glasu
, je cena le
+p
o št n i n a
Priročnik lahko kupi
te na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova
4 v Kranju, ga naro
čite po tel. št.: 04/2
01 42 41 ali na:
narocnine@g-glas
.si.

kava Barcaffe 250 g

K i m

Hči varuHa

www.gorenjskiglas.si

vodnik
po naravi
Gobe

Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

roman
Hči varuha spominov
knjiga
Ena žlahtna
štorija

avtomatski
dežnik

bombažna brisača
50 x 100 cm

Popust in darilo
veljata le za fizične osebe.
Daril ne
pošiljamo po
pošti. Količina
daril je omejena.

