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Tudi leto{nji prvi maj je bil za na{o ob~ino prazni~no obarvan s slovesnostjo na [obcu.
Slavnostni govornik, predsednik Turisti~ne zveze Slovenije Marjan Ro`i~, je v svojem
nagovoru povezal praznik dela s stoletnico turizma pri nas, medtem ko je ̀ upan Janko
Stu{ek izrazil upanje, da bo {tafetno palico iz rok ob~ine kot "za~asnega organizator-
ja slovesnosti" znova prevzela katera od sindikalnih organizacij. Proslavo je povezo-
val Franci ^erne, nastopili pa so: le{ki pihalni orkester, ma`oretke iz radovlji{ke os-
novne {ole, mo{ki pevski zbor Triglav in recitatorka Martina Pesjak. (A. K.) 

Prvi Chopinov zlati prstan je pod streho. Z izjemnim uvodnim koncertom v radovlji{ki
Linhartovi dvorani 27. aprila in tekmovanjem 28. aprila osmih tekmovalk in tek-
movalcev do 16 let so organizatorji zapolnili vrzel, ki je v tej starostni skupini mladih
pianistov zijala v tem delu Evrope. V `iriji so bili Erik [uler - Slovenija, Aleksej
Komarov - Rusija, Peter Zoltan - Srbija in ̂ rna gora in Karol Radziwonowicz - Poljska.
Zmagala je Anna Nekrasova iz Rusije, najbolj{a Slovenka pa je bila Katja ^in~.
Organizatorji iz Kulturnice Bla` Kumerdej so bili zadovoljni, da jim je, skromnim sred-
stvom navkljub, uspelo tekmovanje postaviti na noge. (A.K.)

Sredi aprila je bila Radovljica prizori{~e nenavadnega dogodka. Podjetje Studio oreh iz
Kranja je ob izdatni pomo~i Linhartove dvorane, lokalne turisti~ne organizacije, pripravil
"promocijski dogodek", na katerega so povabili svoje sedanje in mo`ne poslovne partnerje.
Ti, zbralo se jih je nekaj ~ez 20, ob prihodu v Radovljico {e niso vedeli, kaj jih ~aka, po do-
brih treh urah dru`enja pa so, zbrani z vseh vetrov, simpati~no odigrali nekaj prizorov @u-
panove Micke. Dogodek je dokaz, da je tudi kultura lahko "turisti~ni produkt". (A. K.) 

Nov hotel za bolj{o turisti~no
ponudbo

Nov zbirni center 

Lesce, 22. aprila - V petek so v
novem nakupovalnem centru na
Hra{ki cesti v Lescah slavnostno od-
prli nov hotel Krek in trgovino Vse
za mojstre kulinarike.
Lastniki tega novega objekta so

~lani dru`inskega podjetja Krek, ki
so bili do sedaj poznani kot gostin-
ci, hotelirji, gospodinje … Objekt, ki
se razteza na 3800 kvadratnih met-
rih povr{ine, zajema kar {tiri de-
javnosti pod eno streho. Tristo kva-
dratnih metrov je namenjenih vele-
prodaji, vklju~no s sistemom pla~aj
in odnesi (cash and carry), 320
kvadratnih metrov maloprodaji, 200
kvadratnih metrov pa zajema resta-
vracija. Hotel obsega dve popolno-
ma identi~ni hotelski nadstropji s
skupno 36 bivalnimi enotami - od
enoposteljnih za voznike do dru`in-
skih {tiriposteljnih in dvema apart-
majema. Skupna zmogljivost hotela
je 106 postelj.
Krek, d. o. o., ki posluje `e od leta

1994, se je potrudil zgraditi udoben

objekt, v celoti klimatiziran in
opremljen s sodobno tehnologijo
(karti~ni pristop v sobe, daljinski
nadzor temperature …). Hotel je pri-
lagojen tranzitnemu turizmu, zato
tudi temu primerna lokacija, odprt
pa bo `e od 6. ure zjutraj.
Kot je povedal direktor dru`in-

skega podjetja Slavko Krek, je objekt
zagotovil 40 novih delovnih mest,

novost pa je, tudi na tem prostoru,
da sodobna zgradba zdru`uje tako
gostinsko kot trgovinsko dejavnost.
V hotelu je predstavljena tudi stalna
razstava likovnih del Bonija ^eha,
^rtomira Freliha, Nikolaja Ma{uko-
va, Igorja Pustovrha, Luisa Rapele,
Da{e Sim~i~, [pele Trobec, Klavdija
Tutte in Vinka @eleznikarja.

Simon Habjan

Na separaciji Graben so 21. aprila
odprli zbirni center za ravnanje z od-
padki. Odprla sta ga radovlji{ki `u-
pan Janko S. Stu{ek in direktor
Komunale Radovljica Drago Fin`gar.
Za kulturni program je z igranjem
na harmoniko poskrbel @iga Lom-
bar, nekaj spodbudnih besed je ob
otvoritvi povedala tudi predstavnica
Ministrstva za okolje in prostor mag.
Bernarda Podlipnik. Slovesnosti so
se poleg ̀ upana iz [en~urja udele`ili
{e svetniki ob~ine Radovljica in
nekateri predsedniki krajevnih skup-
nosti v ob~ini.

Valerija Ker{i~

Ob~ina Radovljica
Ob~inska uprava

Gorenjska cesta 19,4240,
Radovljica, tel. 04 537 230, faks

04 531 46 84

PRODAJA STAVBNIH
ZEMLJI[^ 

IN POSLOVNIH
PROSTOROV

Ob~ina Radovljica prodaja stavbni
zemlji{~i za gradnjo v Mo{njah, ve-
likosti 465 m2 in 524 m2, po ceni
22.080 SIT/m2. Prav tako v Mo{njah
prodaja komunalno opremljeno stavb-
no zemlji{~e za gradnjo, velikosti 929
m2, po ceni 15.400 SIT/m2.
Na prodaj so tudi poslovni prostori
biv{e kuhinje, delilnice hrane in po-
mo`nih prostorov v kleti v poslovni
coni podjetja Novi Plamen Kropa v
Kropi; obmo~je je namenjeno pro-
izvodno storitveni dejavnosti. Cena:
12.851.390 tolarjev.

Dodatne informacije: 
Boris Mar~eti~, direktor ob~inske

uprave, tel. 04 537 23 13,
boris.marcetic@radovljica.si.
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Na dvodnevni aprilski seji radov-
lji{kega ob~inskega sveta je pod`upan
Jo`e Kapus uvodoma podelil nagradi
taekwondoistki Niki Ple~nik za
bronasto medaljo na 11. evropskem
prvenstvu za mladince aprila v
Dublinu ter njenemu trenerju @eljku
Gvozdi~u. Posebno nagrado je preje-
lo dru{tvo Pihalni orkester Lesce, ki je
na 8. mednarodnem tekmovanju
Flicorno d'Oro v italijanski Rivi del
Gardi marca letos zasedel prvo mesto
v prvi skupini.
Svetniki so 20. in 21. aprila med

drugim sprejeli novelo ob~inskega
statuta in premo`enjsko bilanco
ob~ine za leto 2004, ki je na podlagi
parametrov za ocenjevanje ob~inske-
ga premo`enja za {est odstotkov ve~-
ja kot v letu 2003 in zna{a 30,2 mili-

jarde tolarjev. V odlok o organizaciji
in delovnem podro~ju ob~inske up-
rave je bil dodan ob~inski in{pektorat,
ki bo hkrati opravljal naloge prekr{-
kovnega organa. Nadomestil bo dose-
danji Referat za za{~ito in re{evanje. 
Po dolgi razpravi o predlaganem

konceptu razvoja kompleksa Dermski
grad oziroma gradu Drn~a v Dvorski
vasi je bil sprejet sklep o ustanovitvi
dru`be z omejeno odgovornostjo, ki
bo vlagala v obnovo gradu in na tem
obmo~ju tudi v dodatnem objektu
vpeljala rekreativni, zdravstveni in
gostinsko turisti~ni program.
Svetniki so sprejeli {e drugi del

poro~il o lanskem poslovanju za-
vodov, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, in sicer Knjì nice Antona
Toma`a Linharta Radovljica, Muzejev

radovlji{ke ob~ine, Linhartove dvo-
rane Radovljica, Zveze kulturnih
dru{tev ob~in Bled, Bohinj in
Radovljica, [portne zveze Radovljica,
ALC Lesce - Bled, Klimatskega zdrav-
ili{~a Dvorska vas, Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, Gorenjskih lekarn,
Zdravstvenega doma Radovljica ter
Vzgojno varstvenega zavoda Radov-
ljica. Obravnavali so informacijo
Policijske postaje Radovljica o varno-
stni problematiki v ob~ini ter poro~ilo
o delu {taba Civilne za{~ite Ob~ine
Radovljica v letu 2004. 
Po razre{itvah na prej{nji seji so

svetniki imenovali novega ~lana od-
bora za {olstvo Marjana Butorca ter
novo ~lanico odbora za zdravstvo in
socialno varstvo Aleksandro Jegli~.
Sogla{ali so z imenovanjem Steva
[~avni~arja za direktorja Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za man-
datno dobo nadaljnjih {tirih let.
Drugi dan seje so obravnavali {e

sklep o potrditvi vi{ine najemnin gro-
bov ter sogla{ali s pravilnikom o not-
ranji organizaciji in sistemizaciji v
Knjì nici Antona Toma`a Linharta
Radovljica. S pravilnikom je v knjì -
nici sistemiziranih 20 delovnih mest,
od tega eno s skraj{anim delovnim
~asom. Trenutno je zasedenih 14 de-
lovnih mest, dodatni delavci pa bodo
zaposleni v naslednjih letih. V knjì -
nici so sicer lani zabele ìli 14 od-
totkov ve~jo izposojo knjì ni~nega
gradiva kot leto poprej.

Spremembe in 
dopolnitve
ob~inskega statuta
Spremembe in dopolnitve statuta, ki

ga je ob~inski svet sprejel leta 1999,
so nujne predvsem zaradi sprememb
naknadno sprejetih dr`avnih pred-
pisov, nekatere pa odgovarjajo tudi
na izku{nje pri dosedanjem delu ob-
~inskega sveta. Besedilo sprememb so
svetniki `e dvakrat obravnavali, ven-
dar za njihov sprejem ni bilo potrebne
ve~ine glasov. Tokrat so osnutek nove-
le statuta sprejeli in dodali sklep, da se
pred obravnavo predloga tega akta pri-
pravi in obravnava besedilo osnutka
sprememb poslovnika ob~inskega sveta.

Razvoj kompleksa
Dermski grad
V Dermskem gradu, v katerem je

sede  ̀javnega gospodarskega zavoda
Klimatsko zdravili{~e Dvorska vas, so
trenutno {e nastanjeni pacienti
Psihiatri~ne bolni{nice Begunje. V
zadnjem letu je posebna komisija
skladno s sklepi ob~inskega sveta
iskala strate{kega partnerja, ki bi bil
pripravljen Dermski grad obnoviti in
v njem izvajati turisti~ni, zdravstveni
ali socialni poslovni program. 
Najve~ ponudnikov je `elelo kom-

pleks odkupiti za individualno rabo, v
o j̀i izbor pa je pri{lo {est ponudnikov,
ki so glede na pogoje ob~ine pred-
stavili ustrezne programe. Komisija je
po pogovorih in preveritvi ponudb
`upanu predlagala, da za strate{kega
partnerja izbere podjetje Izolacije
Kepic. Tako je ob~inski svet sprejel
sklep, da ob~ina in izbrano podjetje
ustanovita dru`bo z omejeno odgo-
vornostjo, ki bo vlo ìla v obnovo
gradu in izgradnjo kompleksa z
zdravstvenim, rekreativnim in tu-
risti~no gostinskim programom.
Partnerja bosta sklenila pogodbo, po
kateri bo Ob~ina Radovljica v dru`bo
vlo ìla stvarni vlo`ek v obliki nepre-
mi~nin v vrednosti 152 milijonov,
dru`abnik podjetje Izolacije Kepic pa
ustanovitveni kapital v vi{ini 1,5 mili-
jona tolarjev. Razmerja v poslovnih
dele ìh se bodo spreminjala, saj bo
dru`abnik vlagal v projektno in up-
ravno dokumentacijo ter investiral v
prenovo gradu in izgradnjo celotnega

kompleksa, kar po oceni zna{a 360
milijonov tolarjev ali 1,5 milijona
evrov. Programi v Dermskem gradu
bodo javni, obmo~je in grad bosta
odprtega tipa, zagotovili pa bodo
predvidoma 30 novih delovnih mest.
V leto{njem in prihodnjem letu je

predvidena prodaja dveh tretjin ob-
~inskega dele`a dru`be, kar pomeni
prora~unski prihodek v vi{ini 100
milijonov tolarjev, vendar bodo svet-
niki o tem odlo~ali po vpisu dru`be v
sodni register. Zadnjo tretjino
stvarnega vlo`ka naj bi ob~ina pro-
dala, ko se bo nova dejavnost za~ela
izvajati, predvidoma v letu 2007. Do
konca leta bo po na~rtih `e pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje.
V razpravi o ustanovitvi dru`be z

izbranim partnerjem so bili izra`eni
predvsem pomisleki, da bi ponudbe
morali zbirati preko objave javnega
razpisa in o zagotovilih, da je izbrani
partner usposobljen za izvedbo pro-
grama ter da bo napovedano de-
javnost dolgoro~no tudi izvajal. O teh
pomislekih je svetni{ka skupina SDS
obvestila tudi nadzorni odbor ob~ine.
Ob~inska uprava je pojasnila, da pri
ustanovitvi skupnega podjetja z
vlo`kom ob~ine ne gre za prodajo
ob~inskega premo`enja, zato za
tak{ne primere zakonodaja ne pred-
pisuje izvedbe javnega razpisa. Glede
na pripombe opozicije pa bo ob~ina
pred izvr{itvijo sklepa o ustanovitvi
podjetja za mnenje zaprosila Komisijo
za prepre~evanje korupcije.

Varnostna problematika
in delo Policijske posta-
je Radovljica v letu 2004
Policijska postaja Radovljica ugotav-

lja, da je uspela ohraniti varnostne raz-
mere na ravni preteklih let. Obravna-
vanih je bilo 10 odstotkov ve~ kazni-
vih dejanj kot v letu 2003. Najve~ je bi-
lo premo`enjskih deliktov, ki predstav-
ljajo 65 odstotkov kaznivih dejanj.
Uspe{no je bilo nadzorovanje prepo-
vedanega prometa z drogami, kjer je
bilo obravnavanih 81 kaznivih dejanj.
Po kraju storitve kaznivih dejanj v
ob~ini izstopata naselji Radovljica in
Lesce.

Bistveno se je zmanj{ala problema-
tika kr{itev miru v okolici lokalov, tu-
di kot posledica skraj{evanja njihove-
ga obratovalnega ~asa. Na podro~ju
varnosti cestnega prometa so policisti
obravnavali 368 primerov. Od tega so
bile tri prometne nesre~e s smrtnim
izidom in 74 prometnih nesre~ s
telesno po{kodbo.

Usklajevanje cen
pokopali{kih storitev
Ob~inski svet je obravnaval {e sklep

o potrditvi sprejemljivega razpona vi-
{ine najemnin grobov in cen poko-
pali{kih storitev za leto 2005, ki jih
zara~unavajo posamezni upravljavci
pokopali{~ v ob~ini. Svetniki so me-
nili, da v razli~ne cene, ki so jih up-
ravljavci `e zara~unavali v teko~em
letu, ni smiselno posegati. Zato so se
odlo~ili za potrditev `e dolo~enih ce-
nikov upravljavcev. Ob~insko upravo
pa so zadol̀ ili, da do konca leto{nje-
ga leta pripravi usklajen sklep o po-
trditvi vi{ine najemnin grobov in
cene pokopali{kih storitev za leto
2006. Ob~inski svet te cene potrjuje
na podlagi lanske spremembe ob~in-
skega odloka o na~inu in pogojih izvaja-
nja gospodarske javne slu`be poko-
pali{ke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopali{~ ter pogrebnih sve~anosti.

Svetni{ke pobude in
vpra{anja
Ladislavu Er̀ enu (N.Si), ki ni bil

zadovoljen z odgovorom na prej{nji
seji, je `upan odgovoril na dodatno
vpra{anje glede gradnje kanalizacije
v radovlji{kem naselju @ale. Doslej sta
bili za kanalizacijo @ale z idejno za-
snovo preverjeni dve varianti trase,
druga zaradi zavrnitve soglasja za
prekop zemlji{~a ob Jalnovi cesti. Iz-
vedba druge variante bi bila za 50
odstotkov dra j̀a od prve. Zato bo ob-
~ina vztrajala, da se za lastnika zemlji-
{~a, kjer soglasje {e ni bilo dose`eno,
najde ustrezna re{itev. Neredki pa so
primeri, ko so dogovori o soglasjih z
lastniki zemlji{~ potekali tudi ve~ let.
Ob~inska uprava je odgovorila {e

na dve pobudi Ladislava Er`ena, in
sicer glede ozna~b spomenikov kul-

S 23. seje ob~inskega sveta Povabilo k oddaji pobud in predlogov 
za pripravo strategije prostorskega razvoja

ob~ine Radovljica
Sprejem Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03,

58/03) in prilagoditev pravnega reda Slovenije evropski zakonoda-
ji predstavljata pomembno prelomnico na podro~ju urejanja pros-
tora. Nove vsebine je prinesel tudi zakon o varstvu okolja, v okviru
ohranjanja narave pa so dolo~ena nova varstvena obmo~ja Natura
2000. Na ob~inski ravni bo potrebno sprejeti dva nova dokumenta:
strategijo prostorskega razvoja in prostorski red ob~ine Radovljica,
ki bosta nadomestila prostorske sestavine dru`benega plana in
prostorske ureditvene pogoje. 
Zakon o urejanju prostora je dolo~il, da je treba ob~insko strate-

gijo in prostorski red sprejeti najkasneje v treh letih po sprejemu
strategije prostorskega razvoja Slovenije. Pred nami je torej za-
htevna naloga priprave obeh prostorskih dokumentov.
Ker `elimo sooblikovati usklajen prostorski razvoj s poudarkom

na razvoju poselitve, povezan in usklajen razvoj prometnega om-
re`ja ter izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, krepiti pre-
poznavnost kakovostnih naravnih in kulturnih zna~ilnosti krajine
ter vitalnost in privla~nost naselij, vas vabimo, da nam posredujete
va{e usmeritve oz. dokumente, svoje poglede, vizije, predloge in
mnenja v pisni obliki na naslov Ob~ina Radovljica, Oddelek za
okolje in prostor, Gorenjska 19, 4240 Radovljica ali v elektronski
obliki na elektronski naslov obcina.radovljica@radovljica.si s pripi-
som "Za strategijo". @elimo si vsakr{nih konstruktivnih pobud, ker
te pomenijo, da ste pripravljeni pomagati oblikovati prostorski
razvoj in s tem soustvarjati razvoj ob~ine v prihodnjih letih. 
Skladno z dolo~ili 67. ~lena Zakona o urejanju prostora lahko

vsakdo da pobudo za pripravo strategije prostorskega razvoja
oziroma prostorskega reda ob~ine. Pobude, ki morajo biti obraz-
lo`ene in dokumentirane, lahko vpi{ete tudi na obrazce, ki so na
voljo v sprejemni pisarni Ob~ine Radovljica in na spletnih straneh
www.radovljica.si. Rok za oddajo pobud je 20. junij 2005.

Janko S. Stu{ek, `upan
Na podlagi 13. ~lena Odloka o priznanjih Ob~ine Radovljica (DN
UO, {t. 3/00) in sklepa Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja z dne 11.4.2005, objavlja `upan Ob~ine Radovljica

RAZPIS
PODELITEV PRIZNANJ OB^INE RADOVLJICA

Velika plaketa
je najvi{je priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjetjem, or-
ganizacijam in skupnostim ter dru{tvom za izjemne uspehe na
posameznih podro~jih `ivljenja in dela, s katerimi so pomembno
prispevali k razvoju in ugledu ob~ine, posameznikom za `ivljen-
jsko delo oziroma ob visokih jubilejih.

Plakete ob~ine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skup-
nostim ter dru{tvom za dolgoletno izredno uspe{no delo na po-
dro~ju gospodarstva, dru`benih in drugih dejavnosti v ob~ini, ki je
prispevalo k napredku in ugledu ob~ine, za enkratne izjemne
dose`ke na posameznih podro~jih `ivljenja in dela ter za aktivno
udele`bo v humanitarnih akcijah, zlasti pri re{evanju `ivljenj ali
prepre~evanju {kode na premo`enju.

Plakete Antona Toma`a Linharta
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in organizaci-
jam za izredne dose`ke pri spodbujanju, organiziranju in {irjenju
kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organizacijah, v ob~ini in
v {ir{em dru`benem prostoru, za posebne uspehe pri kulturni in
umetni{ki vzgoji mladine, za dolgoletno uspe{no in ustvarjalno de-
lo na kulturnem in umetni{kem podro~ju ter za dolgoletno delo in
izredne uspehe na podro~ju vzgoje in izobra`evanja, dose`ene z
delom v vzgojnoizobra`evalnih in drugih organizacijah, z orga-
niziranjem vzgojnoizobra`evalne dejavnosti, s strokovnimi in
raziskovalnimi deli in pri oblikovanju u~nih sredstev.

Pe~at Ob~ine Radovljica
se podeljuje fizi~nim ali pravnim osebam za ve~letno uspe{no de-
lo, napredek in razvoj ter uveljavitev ob~ine na podro~ju politi~ne-
ga, upravnega dela, mednarodnih odnosov, gospodarskih dejavosti
in zavodov. Lahko se podeli tudi osebam, ki niso ob~ani Ob~ine
Radovljica, in tujcem, ~e so s svojim dejanjem ali ravnanjem v {ir{i
javnosti ali mednarodno dosegli trajno korist za ob~ino Radovljica.

Medalje Ob~ine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skup-
nostim za ve~letno uspe{no in vidno delo na podro~ju gospodarst-
va, dru`benih in drugih dejavnosti, za izredna posamezna dru`beno
koristna dela ali delovne in druge velike uspehe, dose`ene v kraj-
{em ~asovnem obdobju. Lahko se podelijo vidnej{im znanstvenim,
kulturnim in drugim javnim delavcem, ki obi{~ejo ob~ino.
O podelitvi plaket odlo~a ob~inski svet, o drugih priznanjih ob~ine
pa `upan in komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Pisno utemeljene predloge za podelitev priznanj ob~ine Radovljica
lahko vlo`ijo ob~ani, skupine ob~anov, stranke, krajevne skupnos-
ti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti.

- Predlogi za podelitev VELIKE PLAKETE IN PLAKETE
OB^INE RADOVLJICA z `ivljenjepisom kandidata in z obra-
zlo`itvijo-utemeljitvijo morajo biti predlo`eni najkasneje do 4.
junija 2005,
- predlogi za PLAKETE ANTONA TOMA@A LINHARTA z
`ivljenjepisom kandidata in z obrazlo`itvijo-utemeljitvijo pa
do 30. septembra 2005
- na naslov: Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica, s pripisom "PRIZNANJA OB^INE RADOVLJICA".
- Predloge za medalje in pe~at lahko posredujete do obeh zgo-
raj navedenih rokov.

Nepopolnih in tistih predlogov, ki bodo prispeli po izteku rokov,
komisija ne bo obravnavala.
Predlogi, ki ne bodo upo{tevani, bodo vrnjeni predlagatelju.

Janko S. Stu{ek, l. r.,
@upan ob~ine Radovljica

O B ^ I N A    R A D O V L J I C A

@ U P A N
Gorenjska cesta 19 ● 4240 Radovljica ● tel. 386 (0) 4 537 23 00 ● 537 23 13 ● fax 531 46 84

Pri pripravi strategije prostorskega razvoja ob~ine Radovljica bo-
do obravnavane tudi pobude za spremembe namembnosti zemlji{~.
Obrazci za pisne pobude so na voljo v sprejemni pisarni Ob~ine
Radovljica in na spletnih straneh www.radovljica.si. Ob~ani in dru-
gi zainteresirani jih lahko oddajo do 20. junija 2005.



turne dedi{~ine ter projekta mestne
opreme in neurejenih stopnic, na ka-
terih se z Gradi{ke poti za~enja na-
ravoslovna u~na pot Pusti grad. 
BSC Kranj koordinira projekt

"Uli~na oprema starih gorenjskih
mest in trgov", pri katerem sodeluje
tudi ob~ina Radovljica. Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani je v mesecu
aprilu `e predstavila dosedanje
rezultate, projektna naloga bo pred-
vidoma pripravljena oktobra letos in
izvedena v letu 2006. Za bolj urejen
dostop do u~ne poti Pusti grad pa bo
poskrbel upravljavec poti, za katere-
ga izbiro postopki pravkar potekajo.
Avgust Mencinger (NSi) je `upanu

predlagal, da v izogib nadaljnjim
stro{kom ~im prej opusti projekt
DIRO, ker je zasnovan na napa~nih
predpostavkah in nima mo`nosti za
uspeh. @upan je odgovoril, da bi bi-
lo od tak{nega dolgoro~nega razvoj-
nega okoljskega projekta napa~no
odstopiti pred pridobitvijo gradbene-
ga dovoljenja. Tak{na usmeritev je
bila potrjena tudi na posvetu s svet-
niki in z drugimi udele`enci v
Radovljici v marcu. Zato se izvedba
nalog v zvezi s programom DIRO
nadaljuje v skladu s sprejetimi sklepi
ob~inskega sveta, ob~inskim pro-
ra~unom in razvojnim programom.
Maksimiljan Kalan (Lista mladih

Radovljica) je predlagal, naj ob~ina
zagotovi, da bo Vzgojno varstveni
zavod Radovljica za~el pla~evati na-
jemnino Prostovoljnemu gasilskemu
dru{tvu Brezje, ki je uredilo in
opremilo prostor za potrebe vrtca.
Ob~inska uprava je odgovorila, da
ob~ina in PGD Brezje {e nista skleni-
la upravljavske pogodbe, ki ob ena
od osnov za oddajanje prostorov v
podnajem. Za pojasnilo o poteku us-
klajevanja med vrtcem in gasilci pa
je ob~ina zaprosila VVZ Radovljica.
Vodja svetni{ke skupine SDS Zvone

Prezelj je `upanu predlagal, da za~ne
urejati problematiko v osnovnem
zdravstvu in lekarni{tvu, predstavlj-
eno na javni tribuni SDS 23. marca v
Radovljici: neurejeno celovito
de`urno slu`bo v ob~ini, neurejen
status koncesije za stomatologijo, po-
manjkanje dveh zdravnikov v
splo{nem zdravstvu, neveljaven oz.
neustrezen razpis za splo{nega
zdravnika, vsebino koncesijskih
pogodb ter vzpostavitev sa-
mostojnega Zdravstvenega doma
Radovljica. Ob~inska uprava je
odgovorila, da je de`urna slu`ba v
ob~ini urejena nadstandardno, da je
status koncesije za stomatologijo po-
jasnila `e v odgovoru svetniku
Marjanu Vidicu na prej{nji seji, da
razpis za zdravnika v skladu s pred-
pisi pripravlja Zdravstveni dom
Radovljica, da so koncesijske pogod-
be za vse koncesionarje urejene ter da
o morebitni samostojni organizira-
nosti Zdravstvenega doma Radovljica
izven Osnovnega zdravstva Go-
renjske zaenkrat ni govora ali potreb
s strani zdravstvenega doma in
ob~ine.     
Glede na neuresni~ene napovedi

ob~ine, da bo `e lani za~ela preselje-
vati romsko naselje v Kropi in do
konca lanskega leta postopoma
poru{ila barake, je Tomija Kr̀ i{nika
(SMS) zanimal natan~en terminski

plan dejavnosti. V prora~unu so za le-
tos zagotovljena sredstva za izdelavo
projektne in upravne dokumentacije
ter izgradnjo objekta za eno dru ìno.
Vzporedno potekajo pogovori o sofi-
nanciranju investicije. 
Pobuda Janeza Ermana (LDS) se je

nana{ala na re{itev problema dostopa
intervencijskih vozil na Linhartov trg.
Ob~ina bo v ta namen gasilcem zago-
tovila dodatne daljinske upravljavce
za spu{~anje zapornih stebri~kov v
obeh smereh vo`nje.
Ob~inska uprava je odgovorila {e na

pobudo Irene Poga~nik (LDS), naj
ob~ina re{i problematiko odpadkov, ki
jih odlagajo vrti~karji na mestnem po-
lju pod Radovljico ob poti na [obec.
Glede na prostorsko ureditvene pogoje
za obmo~je planske celote Radovljica
na navedenem obmo~ju urejanje po-
vr{in za ljubiteljsko obdelavo ni dovolj-
eno, nadzor pa je v pristojnosti repub-
li{ke in{pekcije za prostor. Ob~ina je
in{pekciji ̀ e maja 2002 oddala prijavo
glede nelegalnih objektov na mestnem
polju, vendar le-ta kljub dopolnitvi pri-
jave in urgenci doslej {e ni ukrepala.
Na varstvo okolja vrti~karje opozarja-
jo tudi ob~inski redarji.
Janez Zupan (LDS) je v presojo

prometnim strokovnjakom in upravi
za prostor predlo ìl na~rt varnih poti
za podru`ni~no {olo v Begunjah.
Predlagal je, naj se predvidijo bolj{e
mo`nosti za varnost otrok na poti v
{olo, tudi za mati~no {olo v Lescah.
Stanje varnosti v prometu na najbolj
kriti~nih mestih v krajevni skupnosti
Begunje je Svet za varnost in preven-
tivo v cestnem prometu v preteklosti
`e obravnaval. Ob~inska uprava je
posku{ala pridobiti soglasje, da bi na
regionalni cesti pred vrtcem Begunje
namestili hitrostne ovire. Odsek od
cerkve do gosti{~a Avsenik je promet-
no najbolj obremenjen in nevaren za
pe{ce, vendar Direkcija RS za ceste
kljub temu, da je enostranski plo~nik
na celotnem odseku, ni dala soglasja.
Svet ter prostorski in prometni
strokovnjaki bodo pobudo svetnika
pregledali in ustrezne re{itve ovred-
notili, izvedba pa bo odvisna od ome-
jenih prora~unskih sredstev. 

Postopek za 
spremembo obmo~ij
krajevnih skupnosti
Ljubno in Podnart
V letu 2003 so krajani Oto~ `upanu

podali zahtevek za izlo~itev naselja
Oto~e iz Krajevne skupnosti Ljubno,
podprt s 112 podpisi. Oto~e naj bi pri-
klju~ili Krajevni skupnosti Podnart. Za
ugotovitev volje prebivalcev je `upan
skladno z ob~inskim statutom sklical
zbora ob~anov Oto~ in KS Podnart. 
Postopek spremembe o j̀ega dela ob-

~ine oz. krajevne skupnosti se namre~
za~ne z zbori ob~anov, ki glasujejo o
tem, ali se s spremembo strinjajo. V
primeru pozitivne odlo~itve s predpi-
sano ve~ino bo ob~inski svet obravna-
val predlog za razpis referenduma v
Oto~ah in KS Podnart. ^e bo na refe-
rendumu z ve~ino glasov izglasovana
odlo~itev za spremembo, pa bo o tem
odlo~al {e ob~inski svet. Spremeniti je
namre~ treba statut Ob~ine Radovljica,
ki dolo~a obmo~ja krajevnih skupnos-
ti. Za sprejem spremembe statuta mo-
rata glasovati dve tretjini vseh ob-

~inskih svetnikov, izid referenduma pa
za svetnike pri glasovanju ni zavezujo~.
Na zboru ob~anov v Oto~ah 22.

aprila so svoje argumente predstavili
tako krajani Oto~ kot predsednika
krajevnih skupnosti Ljubno in
Podnart. Oto~ani so v ve~ini potrdili
nezadovoljstvo z re{evanjem nji-
hovih problemov v okviru KS Ljub-
no, nekateri pa se s prehodom v dru-
go KS niso strinjali. Predsednik KS
Ljubno Brane Fajfar ni pristal na
trditev, da se je KS Ljubno odmakni-
la od problemov Oto~. Predsednik
KS Podnart Rajko Fister pa je
Oto~anom v primeru pridru`itve KS
Podnart zagotovil enakopravno ob-
ravnavo nalog in problemov. Od 57
prisotnih volivcev z obmo~ja naselja
Oto~ jih je za priklju~itev KS Podnart
glasovalo 43, proti jih je bilo 10.
Na zboru ob~anov v Podnartu 25.

aprila je glasovalo 45 volivcev. S
priklju~itvijo Oto~ se jih je strinjalo
43, nih~e ni bil proti. 

Odprte ponudbe za
opravljanje strokovnih
opravil na stanovan-
jskem podro~ju
Razpisna komisija za izvedbo

javnega naro~ila je 19. aprila odprla
prispeli ponudbi na javni razpis za
izvajanje strokovnih opravil na
stanovanjskem podro~ju v ob~ini
Radovljica, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS {t. 28/05. Prav-
o~asno sta ponudbi oddala dva po-
nudnika, in sicer Alpdom, in`enir-
ing, d.d., Radovljica in Dominvest,
d.o.o., Jesenice. Komisija bo pre-
gledala pravilnost, primernost in
sprejemljivost obeh ponudb, ju
ovrednotila glede na razpisne kriter-
ije in na tej podlagi sprejela
odlo~itev o izboru najugodnej{ega
ponudnika.

Polna semaforizacija
podvinskega kri`i{~a
V Radovljici so se 6. aprila na po-

vabilo `upana Janka S. Stu{ka ses-
tali predstavniki Direkcije RS za ces-
te, policije ter krajevnih skupnosti,
da bi pregledali izvajanje dogovorov
o za~asnih re{itvah in kon~ni rekon-
strukciji podvinskega kri`i{~a. 
Predstavnica direkcije mag. Polona

Andrej~i~ Mu{i~ je zagotovila, da bo
idejni projekt za kon~no re{itev
rekonstrukcije kri`i{~a pripravljen v
roku, torej do 14. aprila. Ob~ini ga
bodo predstavili v mesecu maju. 
Dogovorjena za~asna polna se-

maforizacija kri`i{~a pa naj bi bila s
primerno opremo, ki bo voznike
opozarjala na semafor, izvedena do
1. maja (redakcija je bila zaklju~ena
pred tem datumom, tako da v tej
{tevilki De`elnih novic {e  ne more-
mo poro~ati o izvedbi dogovora). V
tem primeru krajevna skupnost
Mo{nje in druge krajevne skupnosti,
ki se ve`ejo na podvinsko kri`i{~e,
ne bodo izvedle napovedane pro-
testne zapore glavne ceste.
Predstavniki policije so na sestanku

ponovno pritrdili pere~i problemati-
ki podvinskega kri`i{~a. Ob 1700
vozilih na uro ta cesta predstavlja
najbolj obremenjeno v Sloveniji.
Podpisana gradbena pogodba za

obnovo O[ Staneta @agarja Lipnica
@upan Janko S. Stu{ek je 14. apri-

la z Jo`etom Kumerjem, direktorjem
izbranega izvajalca dru`be SGP
Tehnik [kofja Loka, podpisal pogod-
bo za izvedbo gradbeno obrtni{kih
del za ureditev mansarde v O[
Staneta @agarja Lipnica.
Na~rtovana dela so v skladu s spre-

jetim investicijskim programom za
devetletko v ob~ini Radovljica. V
mansardi osnovne {ole bo urejena
knji`nica s kabineti, multimedia -
ra~unalnica in depoji za arhiv. Gre
za prostore povr{ine 390 kvadratnih
metov, ki jih {ola nujno potrebuje za
izvajanje devetletke. 

Izvedbo nalo`be bo koordiniral
pod`upan Jo`e Rebec, predsednik
komisije za izvajanje devetletke v
Ob~ini Radovljica. Izvajalec bo z deli
v vrednosti 54 milijonov tolarjev
za~el 13. junija in jih zaklju~il do 20.
avgusta letos, tako da bodo prostori
na razpolago do za~etka {olskega le-
ta 2005/2006. 
Ob~inski program za nalo`be v de-

vetletko bo v celoti izveden v prihod-
njem letu, ko bo obnovljena {e po-
dru`ni~na osnovna {ola na Ovsi{ah.

Varujmo drevesa
V letu 2001 je bil sprejet odlok o

urejanju, vzdr`evanju in varstvu ze-
lenih povr{in v naseljih ob~ine Ra-
dovljica. Med drugim dolo~a, da se
drevesa, ki so vi{ja od 15 metrov ali
debelej{a od 30 centimetrov, ne sme-
jo sekati oziroma odstraniti brez do-
voljenja ob~inskega upravnega orga-
na. Nujen ali sanitaren posek je lahko
odobren na podlagi strokovne ocene,

ki jo pridobi ob~ina. Na zelenih
povr{inah za skupno in omejeno
skupno rabo, to je tistih, ki so na-
menjene vsakodnevni rabi in oddihu
ob~anov in so javno dostopna ter v
javni uporabi, pa je brez strokovne
ocene o nujnosti posega in strokov-
ne izvedbe prepovedano tudi obre-
zovanje dreves.
Sicer je ob varstvu z dr`avno za-

konodajo naravna dedi{~ina v
ob~ini za{~itena tudi z drugimi od-
loki, kot sta odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za obmo~je
planske celote Radovljica in Kropa.
Na ob~inski odlok o urejanju zele-

nih povr{in `elimo spomniti zaradi
aprila letos podrtih tis, starih ve~
kot sto let, v Lescah, ki niso bile po-
sekane skladno z dolo~bami odloka.
Ko je drevo posekano, je {koda ne-
popravljiva, saj raste tisa zelo
po~asi. Le z zavestjo o pomenu in
vrednosti narave bomo lahko sku-
paj ohranili kakovost bivanja v
na{em okolju.

novice iz ob~inske hi{e 3 stran6. maj 2005

Na kratko
● V Radovljici se je 7. aprila sestal Sosvet za varnost ob~anov, v katerem

so predstavniki {ol, policije, civilne za{~ite, in{pekcijskih slu`b in drugih or-
ganizacij. Sosvet je delovno telo `upana, ki obravnava varnostno prob-
lematiko v ob~ini. ^lani so med drugim obravnavali letno poro~ilo o delu
civilne za{~ite in poro~ilo o varnostni problematiki na obmo~ju ob~ine
Radovljica Policijske postaje Radovljica za leto 2004, ki je uspela ohraniti
ugodne varnostne razmere na ravni preteklih let. 

● V prostorih radovlji{ke ob~ine se je 19. aprila prvi~ sestala nova Komisija
za mladinsko in {tudentsko dejavnost, ki jo je ustanovil ob~inski svet. Prvo
sejo je skladno z ob~inskim statutom sklical `upan Janko S. Stu{ek. Prva
naloga ~lanov komisije, ki jo vodi Maksimiljan Kalan, je uskladitev javnega
razpisa za sofinanciranje izvedbe mladinskih programov v ob~ini Radovljica
za leto 2005. 

Pokopali{ka in pogrebna 
dejavnost v ob~ini

V slovenskem komunalnem sistemu je poko-
pali{ka in pogrebna dejavnost v ob~ini izvajanje
gospodarske javne slu`be, ki jo mora po zakonu
urejati ob~ina. Ob~ina je zato `e leta 1999, do-
polnilno pa leta 2004 sprejela odlok o na~inu in
pogojih izvajanja gospodarske javne slu`be po-
kopali{ke in pogrebne dejavnosti, urejanja poko-
pali{~ ter pogrebnih sve~anosti v ob~ini Radov-
ljica. S tem odlokom je ob~ina navedeno dejav-
nost gospodarske javne slu`be prenesla na kra-

jevne skupnosti, razen za krajevno skupnost Radovljica, za katero storitve
opravlja Komunala Radovljica, kar ni ~isto v soglasju z odlokom. Ker gre za
gospodarsko javno slu`bo v ob~ini, navedeni odlok dolo~a, da ob~inski svet
vsakoletno potrdi vi{ino najemnin za grobove in ceno storitev pokopali{ke de-
javnosti. Tega ob~inski svet v lanskem letu zaradi popravkov odloka {e ni mo-
gel zagotoviti, razen za Komunalo Radovljica, ki ji ob~ina `e vrsto let dolo~a
ceno pokopali{kih storitev in za radovlji{ko pokopali{~e niso bile spremenjene
vse od decembra 2000 do leto{njega leta.

Ob~ina je za~ela postopek usklajevanja vi{in najemnin za grobove in cen po-
kopali{kih storitev `e v oktobru lanskega leta ter na podlagi pripomb odbora
ob~inskega sveta za finance pripravila predlog cenika najemnin in storitev, ki
dolo~a razpon med najvi{jo in najni`jo ceno. Predlog je ob~inska uprava v za-
~etku februarja 2005 dala v obravnavo ob~inskim in krajevnim organom. Od-
bor krajevnih skupnosti ob~inskega sveta, tri krajevne skupnosti in Komunala
Radovljica se s predlogom cenika niso strinjali. [est krajevnih skupnosti, up-
ravljavk pokopali{~, se je s predlogom strinjalo. Ob~inska uprava je ponovno
pripravila sklep o potrditvi vi{ine najemnin grobov in cen pokopali{kih storitev
za leto 2005 s prirejenim razponom cen. Vendar se tudi s tem predlogom pristojna
odbora ob~inskega sveta (za finance in krajevnih skupnosti) nista strinjala. Prav
tako se s predlogom ni strinjal ob~inski svet na aprilski 23. redni seji in je za
leto 2005 potrdil cene upravljavcev pokopali{~, ob~insko upravo pa zadol`il,
da do konca leta pripravi usklajen oziroma uravnote`en cenik za leto 2006.

V ~em je problem grobarin in cen pokopali{kih storitev?
V tem, da so med cenami pokopali{kih storitev po posameznih pokopali{~ih za

krajane prevelike razlike. Krajevne skupnosti, ki imajo po odloku "koncesijo" za
opravljanje pokopali{ke dejavnosti, imajo zaradi investicij in obnov pokopali{~ ra-
zli~ne programe kot tudi razli~ne stro{ke upravljanja pokopali{~ in mrli{kih ve`ic.
Pogoji upravljanja in izvajanja pokopali{kih storitev niso za vse enaki. Predvido-
ma bodo {ele letos, najkasneje pa v letu 2006 imela vsa pokopali{~a v ob~ini mr-
li{ke ve`ice, ki so bile vse po vrsti v celoti ali v pomembnem delu grajene s (samo)
prispevki krajanov. Vsa pokopali{~a v ob~ini niti niso v javni, ampak so v zaseb-
ni oziroma cerkveni lasti, zato so nekatera vezana {e dodatno na stro{ke najemnin.

Razli~en je tudi interes in sposobnost krajevnih skupnosti, da dobro, intenzivno
ali pasivno upravljajo s pokopali{~i. Nekatere pokopali{ke investicije naj bi bile ce-
lo vezane na "tihe" kredite, to je prenose ra~unov izvajalcev del na kasnej{e ob-
dobje. Vse to so razlogi, da se je ob~inski svet modro odlo~il, izognil nerazre{ljivim
problemom usklajevanja cen za leto 2005, da je sploh obdr`al legalnost ̀ e izdanih
ra~unov za najemnine grobov, in potrdil predlog cen upravljavcev pokopali{~.

Kako naprej?
Ker gre pri pokopali{ki in pogrebni dejavnosti za gospodarsko javno slu`bo, bo

ob~ina morala uskladiti vi{ine najemnin grobov in cene pokopali{kih storitev. Ob-
~ina bo morala dolo~iti enotne kriterije in standarde za dolo~itev cen storitev, kar
pomeni, da bi naj bila cena po enoti enaka za vsa pokopali{~a oziroma skrbnike
grobov v ob~ini. Pri tem lahko odstopa navzgor ali navzdol glede na izveden in-
vesticijski program vlaganj, obveznosti iz tega programa in nova nujna vlaganja v
pokopali{ke objekte.

Pri uskladitvi kriterija enotnih cen se ne bo dalo izogniti vpra{anju porav-
nave preteklih obveznosti krajevnih skupnosti do krajanov, pa tudi ne ve~let-
nega pregleda stro{kov, ki nastajajo iz pokopali{ke dejavnosti.

Variantna mo`nost je tudi podelitev ob~inske koncesije enemu upravljavcu
za vso pokopali{ko dejavnost v ob~ini.

Samo tako bomo pri{li do pravi~nej{e obremenitve ob~anov iz obveznosti
javne slu`be in se izognili deset- in ve~kratnim razlikam pla~ila pokopali{kih
storitev na posameznih pokopali{~ih. Ta cilj je postavljen `e za leto 2006.

Janko S. Stu{ek, `upan

`upan



Nedore~enost
zdravstvene politike
v ob~ini Radovljica -
odgovor - zadnji~?

V De`elnih novicah 8.4.2005 je dir.
ZD Radovljica posredovala neto~ne
odgovore, ki terjajo javno pojasnilo.
Lahko bi dejal, da je v drugem delu
~lanka toliko neto~nosti, kolikor je
stavkov. Pa pojdimo po vrsti.

Da je zavajajo~a trditev o osemnajstih
de`urajo~ih zdravnikih, ne dr̀ i. 20.12.2004
je bil na Bledu sestanek o usklajevanju
de`urne slu`be za obmo~je UE Radov-
ljica oz. biv{e velike ob~ine Radovljica.
Na va{e tarnanje o deficitu zdravnikov je
dir. ZD Bled izrekel trditev, da vas je vseh
skupaj 18, vi pa ste to trditev iztrgali iz
konteksta in se opredelili zgolj na ZD
Radovljica. Bralci naj bodo objektivno
obve{~eni - za zagotavljanje de`. slu`be
na obmo~ju UE Radovljica vas je 18!

Glede na dejstvo, da ne morete dobiti
novih kadrov, je verjetno del krivde tu-
di na va{i strani. Minister za zdravje je
23.3.2005 na okrogli mizi v Radovljici
dejal, da je razpis za delovno mesto
dveh zdravnikov v ZD Radovljica neve-
ljaven, ker zahtevate izklju~no diplomo
Medicinske fakultete Ljubljana. Ali smo
v Radovljici `e po enem letu pozabili,
da smo vstopili v EU? Torej diploma iz
Prage, Dunaja, Bratislave itd. za Radov-
lji~ane ni dovolj dobra?!

Ta razpis vztrajno ponavljate tudi v
zadnji {tevilki ISIS-a.

Trditev, da se dolo~eni zdravniki v
de`urno slu`bo ne vklju~ujejo, dr`i.
Do leta 2004 se pediatri niso

vklju~evali, en zdravnik se je sam iz-
lo~il. Zato ne tarnajte o pomanjkanju
oz. neavtoritativnosti.

Da je JZ OZG (javni zavod) okostenel
in neracionalen, dr`i. Samo en primer:
v O[ Radovljica ste pred dvema letoma
nabavili nov stomatolo{ki stol (nekaj
milijonov), montirali ste ga letos pozi-
mi, ko je garancijski rok `e potekel. Je
to zgled racionalnega obna{anja?

Pravite, da je iz trte izvita trditev, da bi
ob~ina krila negativno poslovanje ZD
Radovljica. Predlog 31. ~lena v 3. aline-
ji pri spremembi statuta JZ OZG je go-
voril prav o tem! Ob skrbnem branju
smo na odboru za zdravstvo opazili, kaj
se nam podtika. Na na{o pobudo se je
~len korigiral in potrdile so ga vse ostale
ob~ine na Gorenjskem! V javnost po-
sredujete stvari, ki jih ne poznate. O le
teh se je odlo~alo na politi~ni ravni.

Da vam sedanja organiziranost odgo-
varja, ne dvomim. Za finan~no plat vam
ni treba skrbeti, o racionalizaciji se ver-
jetno sploh ne bi pogovarjali. ^e pa `e
omenjate veliko solidarnost med ZD na
Gorenjskem, imate prilo`nost le to uve-
ljaviti v korist pacientov v praksi. Glede
na dejstvo, da je JZ OZG zaklju~il poslo-
vanje s 70 mio dobi~ka (pohvalno, a od
tega ne pla~a davkov, razen od dela do-
bi~ka, ustvarjenega na trgu, le 12% do-
bi~ka je bilo ustvarjeno na prostem trgu,
vse ostalo iz prora~una, zdravnik konce-
sionar od dobi~ka pla~a davek in torej ni
izena~en z javnim zavodom), znotraj za-
voda organizirajte 24-urno de`urno
slu`bo v Radovljici in ne stokajte, ~e{, da
vam je za vsak dodatni korak levo ali
desno treba dodatno pla~ati. Trdim, da so
znotraj JZ OZG {e velike rezerve. ^as
sprememb na primarni ravni se pod
novim ministrom nezadr`no bli`a, to
`eleli ali ne.

Bralci naj sami presodijo, kdo od na-
ju ima bolj ali manj prav. S spo{tovan-
jem in lepo pozdravljeni!

Marjan Vidic, 
predsednik odbora za zdravstvo

Brezvestne`i
nadaljujejo z
uni~evanjem stoletnih
dreves v Lescah

Kljub ob~inskemu odloku o varovanju
dreves v ob~ini Radovljica in kljub pro-
testom odgovornih in drugih ob samovo-
ljnih odstranitvah posebnih in starih dre-
ves v Lescah se je to ponovno zgodilo.

Tokrat se je za ~loveka, ki ne spo{tu-
je kulturne in naravne dedi{~ine, izka-
zal Janez Robi~ iz Gozd Martuljka in s
svojim dejanjem povzro~il neprecenljivo

{kodo. Po`agal je tri ve~ kot sto let stare
tise, ki so stale na nekdanjem [umijevem
posestvu, katerega del ima sedaj v lasti
obrtnik iz Martuljka. A le del; gospodu ni
bilo odve~ pose~i tudi na ob~insko zem-
lji{~e, kjer sta stali dve od treh tis.

Tise je posadila rodbina Wucherer,
ki je v Lescah bivala pred [umijevimi,
katerih potomec se je pri`enil v to
dru`ino, o ~emer se lahko prepri~amo
na le{kem pokopali{~u. 98-letni
Le{~an, gospod Triplat, se treh lepotic
med drevesi spominja {e kot otrok,
kar pomeni, da jih je posadila dru`ina
Wucherer, ki po~iva na pokopali{~u v
Lescah `e od leta 1900.

Plodove dreves so strokovnjaki {e
do danes skrbno pobrali in jih upora-
bili v zdravilstvu, prav tako za vzgo-
jo novih dreves.

Le{~ani smo ponosni na dedi{~ino, ki
so nam jo zaupali predniki, in jo skrbno
varujemo, prav tako pa se trudimo na{
industrijski kraj polep{ati s cvetjem in

zasaditvijo novih dreves. Vse to delamo
prostovoljno in brez pla~ila s podporo
Le{~anov, ki jim je za kraj kaj mar.
Brezvestno in samovoljno dejanje last-
nika servisa Brinca ostro obsojamo.

Najlep{a le{ka drevesa so uni~ena:
Novak je samovoljno posekal drevo-
red topolov, pri Legatu so ob`agali di-

vje kostanje, da zdaj propadajo, De`-
man je po`agal pol na{e najve~je lipe
in jo obzidal s stavbo, Robi~ je uni~il
tise. Katero vandalsko dejanje je na
vrsti?

Mira Stu{ek in Milka Lopuh,
Hortikulturno dru{tvo Lesce

V aprilski {tevilki De`elnih novic mi je
predsednik imenovane komisije g. Janez
Erman "odgovoril" na javno vpra{anje.
Zanimalo me je, kak{ne kriterije upo-
rablja KMVI pri izbiri ob~anov za ~lane
razli~nih organov, ki jih imenuje
ob~ina, da ob~ani, ki jih predlaga N.Si,
niso izbrani v te organe. Jasnega
odgovora na to vpra{anje nisem dobil.

V odgovoru mi je g. Erman napisal,
da je KMVI na eni prvih sej predla-
gala tri svetnike in enega ~lana N.Si v
odbore ob~inskega sveta; in sicer v
odbor za zdravstvo, v odbor za {olst-
vo, v odbor za {port in odbor za go-
spodarstvo, iz katerih pa smo odsto-
pili. Res je, da nas je komisija predla-
gala v na{tete odbore, in res je, da
smo iz njih odstopili. Vendar delovna
telesa ob~inskega sveta so nekaj dru-
gega kot druge ustanove, v katere ime-
nuje predstavnike ob~in in jih na pred-
log politi~nih strank izbere KMVI. Ker

pa je `e pisal o na{em odstopu, bi bi-
lo po{teno, da bi napisal tudi vzroke
na{ega odstopa, ki smo jih jasno
navedli v odstopni izjavi. Ker tega ni
storil, bi rad ponovno pojasnil, zakaj
smo odstopili iz teh odborov.

1. Ob~inski svet ima 8 odborov in 2
komisiji, ki naj bi pomagali oblikovati
ob~insko politiko in voditi ob~ino.
Pomembna odbora sta: odbor za fi-
nance in odbor za urejanje prostora, od
komisij KMVI. Odbori za {olstvo, za
zdravstvo, za {port, za gospodarstvo pa
so za oblikovanje ob~inske politike
prakti~no nepomembni, saj ta podro~ja
ureja in vodi dr`ava. KMVI je pred-
stavnike N.Si (3 svetnike in 1 ~lana)
predlagala za ~lane prav teh za delo-
vanje ob~ine man pomembnih odborov.

2. Posebno mesto v ob~ini ima nad-
zorni odbor. Je najvi{ji organ nadzora
javne porabe v ob~ini. Vseh sedem
~lanov tega odbora predlaga KMVI,

vendar tudi v ta odbor iz N.Si ni pred-
lagala nikogar. ^eprav bi morala biti
ena osnovnih zna~ilnosti demokracije
nadzor nad vladajo~o garnituro, je
KMVI v Radovljici poskrbela, da imajo
v nadzornem odboru ve~ino vladajo~e
stranke na ~elu z LDS. Vladajo~i so si
tako sami sebi postavili nadzornika, kar
je navadna farsa.

Razumljivo je, da smo svetniki N.Si
Janez Resman, Ladislav Er`en in
Avgust Mencinger ter ~lan Pavel
Zupan tako poni`ujo~o ponudbo od-
klonili. Zavedamo se, da v ponujenih
delovnih telesih ne bi imeli nobenega
vpliva na oblikovanje ob~inske poli-
tike, s ~lanstvom v ob~inskih odborih
pa bi prevzeli odgovornost zanjo.
"Figov list" ne `elimo biti, da pa bi
sedeli v delovnih telesih samo zaradi
sejnine, se nam zdi nepo{teno.

Avgust Mencinger,
ob~inski svetnik N.Si

V Mladi liberalni demokraciji
(podmladku LDS) smo ob vseh po-
liti~nih dogajanjih v Sloveniji z zad-
njem ~asu postajali resno zaskrbljeni
nad stanjem demokrati~nega duha v
Sloveniji oz. natan~neje v dolo~enem
delu slovenske politike - na `alost tis-
tem delu, ki ima mo`nost odlo~anja o
na{em vsakdanjem ̀ ivljenju, t. j. vlad-
ni koaliciji. Nekatere poteze, ki jih v
zadnjih mesecih vle~ejo koalicijski
politiki povsem ignorirajo pravo
demokrati~no vlogo zakonodajne veje
oblasti (posredno pa tudi izvr{ilne), ki
bi se morala namre~ zavedati, da se
zakone sprejema in spreminja zgolj z
namenom dosega nekega splo{nega

dobrega v dru`bi, ne pa za doseganje
dolo~enih ciljev posameznih politi-
~nih elit. Tak{no po~etje pa je sedaj
poseglo tudi v enega izmed temeljev
dana{nje oblike demokracije - v me-
dije in njihovo neodvisnost oz. nata-
n~neje v javno Radiotelevizijo Slove-
nija. Dogodki, povezani s spremem-
bo zakona o RTV Slovenija, in dr`a
koalicijskih predstavnikov, pove-
zanih s tem podro~jem, v nas zbuja-
jo strahove o poti, po kateri nas `eli-
jo ti politiki peljati. V MLD smo se
zato odlo~ili, da se bomo aktivno
vklju~ili v oblikovanje {iroke javne
razprave o polo`aju RTV Slovenija in
vplivu politike na to ustanovo. V ta

namen bomo v prihodnjih tednih or-
ganizirali okroglo mizo, predstavili
svoj pogled na vlogo medijev v
demokraciji predvsem svojim vrst-
nikom in o na{ih stali{~ih seznanili
tudi poslance mati~ne stranke. Trdno
smo prepri~ani, da je zakon o RTV
Sloveniji, t. j. televiziji, ki mora biti
televizija vseh dr`avljanov Slovenije,
potrebno sprejeti {ele po temeljitem
dialogu s strokovnjaki s podro~ja
medijev in novinarji ter {iroki javni
debati, ne pa v naglici in z vztraja-
njem v monologu, kot o~itno namera-
va to narediti vladajo~a koalicija.

Primo` Jegli~, 
MLD Radovljica

Informacije v sredstvih javnega ob-
ve{~anja in pripombe star{ev, da je ce-
na v radovlji{kih vrtcih sprejeta neza-
konito in da star{i `e od lani pla~ujejo
previsoko ceno, so me navedle k raz-
mi{ljanju, kaj v resnici se z na{imi vrt-
ci in ceno vrtcev dogaja. Na podlagi
omenjenega, sem ponovno pregledal
gradiva s sej ob~inskega sveta, ki se
nana{ajo na ceno vrtcev. Kronolo{ki
pregled navajam v skraj{ani obliki.

Gradivo s predlogom nove cene vrt-
cev po novi metodologiji smo obravna-
vali na 12. seji ob~inskega sveta. Ob~in-
ski svet je povi{anje cen zavrnil in

zadol`il upravo, da od pristojnega mi-
nistra pridobi podatek, koliko sredstev
dr`ava zagotavlja ob~ini za delovanje
vrtca in koliko ob pove~anju prora~un-
skega izdatka po novem normativu.

Osebno sem zahteval pojasnilo, zakaj
je bil predlog cen programov vrtcev
uvr{~en na sejo {ele po sprejetju pro-
ra~una Ob~ine Radovljica, saj je bil
nov predpis o dolo~anju cen vrtcev
sprejet `e v novembru 2003, vendar
pojasnila nisem dobil.

Ponovno smo o predlogu novih cen v
vrtcu odlo~ali na 13. seji ob~inskega
sveta 1.4.2004. V polemi~ni razpravi je

bilo izpostavljeno, da za povi{anje cen
ni zakonske podlage ter da ob~ina mo-
ra sama zagotoviti manjkajo~a finan-
~na sredstva. Klub temu je ob~inski svet
sprejel povi{anje cen, kot tudi sklepe, ki
so ̀ upana zavezali, da ustanovi komisi-
jo za racionalizacijo v vrtcih ter pridobi
mnenje Ministrstva za {olstvo in {port.

Apeliram na `upana ob~ine Radov-
ljica, da nas seznani z ugotovitvami
strokovne komisije ter poda jasen in
celovit odgovor, ali so cene programov
vrtcev pravilne in zakonite.

Zvone Prezelj, 
Vodja svetni{ke skupine SDS

politi~ne stranke, tribunastran 4 6. maj 2005
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Odgovor komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

Skrbi Jan{eve vlade glede javnega mnenja

Odprto pismo `upanu ob~ine Radovljica

Cenjene bralke
in bralci,

prostorske mo`nosti za objavo
va{ih pisem so omejene na
1800 znakov s presledki na po-
samezno pismo. ^e bo dol`ina
prispevkov presegala predpi-
sano, si bomo v uredni{tvu vze-
li pravico in jih zavrnili. Va{ih
prispevkov in prispevkov poli-
ti~nih strank ne lektoriramo, ne
prirejamo niti ne kraj{amo. Pri-
spevki politi~nih strank so
omejeni na 1500 znakov na po-
samezno politi~no stranko ali
listo, zastopano v ob~inskem
svetu. Pismo mora biti opreml-
jeno s pravim imenom, polnim
naslovom in telefonsko {te-
vilko, na kateri lahko preverimo
avtenti~nost. Zahvaljujemo se
vam za razumevanje. 

Uredni{tvo 

Ljudska univerza Radovljica, 
izobra`evalni program PUM 
(Projektno u~enje za mlaj{e odrasle), 
i{~e prostore za izvajanje 

izobra evalnega programa.

Lokacija: Radovljica

Velikost: najmanj 150 kvadratnih metrov

Prostore potrebujemo za ve~ let.

Pokli~ite nas!
tel: 04/ 537 24 00 
gsm: 041 762 616

Kranjska c. 4, Radovljica

04/ 537 24 00, info@lu-r.si, www.lu-r.si

Ljudska univerza Radovljica

Odgovor ob~anki
V De`elnih novicah, ki so iz{le 8. aprila 2005, je ob~anka Marija Jekli~

izkazala skrb glede problematike, ki je deloma tudi v ob~inski pristojnosti.
Sicer je `e sama pravilno ugotovila, da je cesta Radovljica-Lancovo v
dr`avni pristojnosti, prav tako ureditev `elezni{kega cestnega kri`i{~a v
Lescah. Ob~ina nenehoma naslavlja opozorila, pobude in predloge za uredi-
tev nevarnih odsekov pristojnim dr`avnim organom, vendar v ve~ini do us-
treznih re{itev ne pride.

Radovlji{ke uli~ne oznake so oblikovane skladno z izbrano grafi~no
re{itvijo. Z izvajalcem, podjetjem Puntinternational iz Smoku~a, smo skle-
nili tudi pogodbo o vzdr`evanju. Po{kodbe na tabli na koncu avtoceste, ki
jo omenja gospa Jekli~, so posledica mehanskih po{kodb zaradi zimskega
posipanja cest in bodo sanirane. Glede vsakoletnega obnavljanja talnih
prometnih ozna~b pa bi si tudi sami, predvsem zaradi stro{kov, `eleli, da
bi zdr`ale dlje. Dobro vidne morajo biti predvsem zaradi varnosti
udele`encev v prometu, zato jih moramo vsako leto obnoviti.

Ob~inska uprava



"Tako hitro so minila, da sem
zadnji~ prav pogledala na krstni
list, ~e jih je res `e sto!"
Dobre volje in v lepi beli bluzi me

je stoletnica sprejma na svojem do-
mu, na Tovarni{ki ulici v Lescah. @e
ves teden pred svojim praznikom je
imela obiske in sledile so ~estitke,
darila in presene~enja, ki so ji jih
pripravili. Pri ma{i v petek, 22. apri-
la, ji je gospod `upnik izro~il ~u-
dovito izdelano sve~o. Po ma{i pa so
jo povabili v `upni{~e, kjer so ji
pripravili zakusko in lepo sre~anje s
cerkvenimi pevci. Zelo vesela je bila
posebne zahvale in priznanja, ki ga

je podpisal sam gospod nad{kof
Alojz Uran za 60-letno po`rtvoval-
no sodelovanje pri cerkvenem
pevskem zboru v le{ki cerkvi.
Obiskal jo je tudi gospod `upan,

predstavniki krajevne skupnosti,
Rde~ega kri`a, upokojenskega
dru{tva, mnogo prijateljev, sosedov
in znancev. Zapel ji je tudi pevski
zbor upokojenskega dru{tva Lesce.
Sorodniki iz [tajerske so jo peljali
na praznovanje prav na njen rojst-
ni dom, kar je bilo zanjo posebej
ganljivo do`ivetje.
Rodila se je 28. aprila 1905 kot

peta od desetih otrok. V veselem
tonu je povedala: "Zdrava sem,
~eprav telo po~asi pe{a. Zdravnik
me obi{~e ob~asno, sicer pa ne
potrebujem nobenih zdravil.
V~asih mi je hudo, ker mojih
sovrstnikov in nekdanjih prijateljev

ni ve~, tako da nimam prave
dru`be. Pri vsakodnevnih opravkih
mi pomaga ne~akova `ena Minka."
Spomin ji dobro slu`i, {e dan-

danes ve za imena svojih prvih
u~iteljev, {e vedno zna povedati
pesmice, ki se jih je u~ila kot osem-
letna deklica. Tudi te`kih ~asov
med vojno se dobro spominja.
Mnogim je pomagala, celo re{ila
`ivljenje.
Mnogo rok je v teh dneh stisnilo

njeno dlan, mnogo `elja je bilo
izre~enih. Naj se izpolnijo vse,
predvsem pa ta, da bi jo ob letu
spet lahko sre~ali v prav tako dob-
rem razpolo`enju.

Ivanka Koro{ec
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Polj~e 4b, Begunje

tel.: 04/ 530 75 06

AVTOHI[A  GOLOB d.o.o.
PRODAJA

IN SERVIS VOZIL

MEGAM
Ra~unvodski servis

tel: (04) 531 22 40

MEGAM d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Sto let Ton~ke Zupan

Kar precej sre~e mora{ imeti, da lahko po petih desetletjih, na isti sobotni dan
ponovi{ obljubo, dano ob poroki. ^e pa se to zgodi {e v istem kraju in v dru`bi
vseh, ki jih ima{ rad, je to {e posebna sre~a. Te je, kljub razli~nim `ivljenjskim
preizku{njam, kar nekaj tudi na skupni poti ZZvvoonnkkee  iinn  SSllaavvkkaa  [[mmiiddaa, ki
praznujeta 7. maja zlato poroko. [tevilnim ~estitkam ob njuni zlati obletnici se
pridru`uje tudi uredni{tvo De`elnih novic. (Ivanka Koro{ec)

Ravnanje s komunalnimi odpadki in oskrbovalni standard
Na~in delovanja zbirnega centra do-

lo~a Odredba o ravnanju z lo~eno
zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne slu`be ravnanja s komunalnimi
odpadki. Le-ta dolo~a najmanj{i obseg
in vsebino ravnanja z lo~eno zbranimi
frakcijami. Ravnanje se nana{a na lo-
~eno zbrane frakcije kot del komunal-
nih odpadkov, ki nastajajo na obmo~ju

lokalne skupnosti kot odpadki v
gospodinjstvih in kot po naravi in se-
stavi gospodinjskim odpadkom po-
dobni odpadki v industriji, obrti in sto-
ritvenih dejavnostih.

Javna slu`ba mora zagotoviti, da se
iz celotnega kroga komunalnih odpad-
kov, ki se zbirajo v okviru opravljanja
javne slu`be, izlo~ajo lo~ene in ne-

varne frakcije.
Za izlo~anje lo~enih frakcij mora

javna slu`ba zagotoviti:
- lo~eno zbiranje in prevzemanje v

zbiralnicah lo~enih frakcij,
- lo~eno zbiranje in prevzemanje v

zbirnih centrih in
- prevzemanje kosovnih odpadkov

v zbirnih centrih in na prevzem-
nih mestih kosovnih odpadkov.

Za izlo~anje nevarnih frakcij mora
javna slu`ba zagotoviti:

- lo~eno zbiranje in prevzemanje v
premi~nih zbiralnicah nevarnih
odpadkov in

- prevzem opreme, ki jo uporab-
ljamo v gospodinjstvih in vsebuje
nevarne snovi.

Zbiralnice lo~enih frakcij so oprem-
ljene za lo~eno zbiranje papirja, stekla,
plastike in kovin. Za~etki uvajanja zbi-
ranja papirja in stekla na obmo~ju ob-
~ine Radovljica sodijo v leto 1995 in
1996, ko smo postavili prve zabojnike
za lo~eno zbiranje. Konec leta 2003
smo dopolnili 30 lokacij z dodatnima
zabojnikoma za lo~eno zbiranje plas-
tike in kovin, v letu 2004 {e dodatnih
20 lokacij.

Zbiralnice so praviloma postavljene
v stanovanjskih obmo~jih, ob ve~jih
trgovinah, zdravstvenih domovih, {o-
lah in vrtcih. Normativ dolo~a, da je
potrebno zbiralnico urediti na vsakih
500 prebivalcev, v Radovljici pa smo
ta normativ presegli.

Danes imamo na obmo~ju ob~ine
lociranih 100 zbiralnic. 50 jih je
opremljenih s po {tirimi zabojniki.
Ostale so opremljene s po dvema za-
bojnikoma ali s po enim zabojnikom.

V letu 2005 predvidevamo dodatno
opremljanje z zabojniki za lo~eno zbira-
nje plastike in kovin {e dvajsetih lokacij.

Zakonsko predpisana naloga lo-

kalnih skupnosti je tudi zgraditev
zbirnega centra na obmo~ju z ve~ kot
osem tiso~ prebivalci.

Naloge zbirnega centra so:
- sprejem odpadkov,
- pomo~ in svetovanje prebivalcem

pri oddajanju lo~enih frakcij
oziroma dostavljenih odpadkov,

- kontrola dostavljenih odpadkov,
- obdelava in plasma lo~eno

zbranih odpadkov in
- obve{~anje ob~anov o organizira-

nju zbirnega centra, mo`nosti od-
daje odpadkov v zbirnem centru.

Lokacija objekta zbirnega centra
Centralna ~istilna naprava Radovljica
je na zemlji{~ih, ki so bili obravnavane
kot gozdne povr{ine. Gradnja je ob-
segala objekt zbirnega centra in ze-
lenega odpada s pripadajo~o komu-
nalno, prometno in zunanjo ureditvijo.

KOMUNALA
RADOVLJICA, d.o.o.

Zbirni center - na~in poslovanja
1. KOMU JE NAMENJEN ZBIRNI CENTER

Zbirni center je namenjen oddajanju kosovnih odpadkov
gospodinjstvom v ob~ini Radovljica.

2. ODPIRALNI ^AS ZASTRANKE
Da bi ljudem omogo~ili oddajo kosovnih in drugih odpadkov, ki se jim tekom

leta pojavijo v gospodinjstvu, bomo prilagodili obratovalni ~as zbirnega centra:
- od ponedeljka do petka od 8. ure do 16. ure in

- ob sobotah od 8. do 12. ure.
Zbirni center bo za~el redno obratovati v mesecu juniju 2005.

3. KAJ BOMO LAHKO ODDAJALI V ZBIRNEM CENTRU?
Zbirni center bo opremljen oziroma namenjen lo~enemu zbiranju:

● papirja in lepenke vseh vrst in oblike ● stekla ● plastike● odpadkov iz
kovin ● lesa ● obla~il in tekstila ● jedilnega olja in ma{~ob ● barv, ~rnila

lepila in smol ● detergentov ● baterij in akumulatorjev ● elektri~ne in elek-
tronske opreme (televizijski aparati, ra~unalniki in monitorji…) ● kosovnih
odpadkov (bela tehnika, hladilna oprema, pohi{tvo, vzmetnice…) ● avtomo-

bilskih gum in ● zelenemu odrezu (`iva meja, veje dreves…).
Lo~eno zbrane odpadke bomo nato oddajali poobla{~enim prevzem-

nikom preko sistema SLOPAK in direktno poobla{~enim prevzemnikom.

4. NA^IN ODDAJE
Ob~ani oziroma gospodinjstva, ki so vklju~eni v reden sistem odvoza
komunalnih odpadkov in predlo`ijo potrdilo o pla~ilu komunalnih

storitev, lahko oddajajo kosovne odpadke brezpla~no.
Stro{ki se zara~unajo za oddajo avtomobilskih gum pri naslednjem

obra~unu komunalnih storitev.
1. ODDAJA GRADBENEGA MATERIALA

Posamezne kose gradbenega materiala (lijaki, {koljke) se lahko oddaja v
zbirnem centru. Koli~ine do 2 m3 se lahko 1 x letno brezpla~no oddajo

na separaciji Gorenjc ob predlo`itvi potrdila Komunale Radovljica.
2. ^ESA SE NA ZBIRNEM CENTRU NE ODDAJA

Na zbirnem centru ne bomo sprejemali:
● starih avtomobilov in avtomobilskih delov ● ve~jih koli~in 

gradbenih odpadkov ● poginulih `ivali ● ostankov predelane hrane in 
● ve~jih koli~in salonitne kritine.

V spomin prijatelju
Letos mineva 40 let od tragi~ne smrti Tolarjevega Jo`a, mladega smu~arskega skakalca iz Podnarta, ~lana takratnega dru{tva TVD

Partizan Podnart. ^as hitro te~e, vedno novi dogodki rinejo stare v pozabo. Mlaj{i prebivalci Podnarta ga niti ne morejo ve~ pomni-
ti. Pa tudi kraja za Ale{evo hi{o, kjer je bila neko~ 30-metrska Novakova skakalnica, skoraj ni ve~ prepoznati.

V letih pred smrtjo je bil Jo`a najbolj{i skakalec v Podnartu. Mlaj{i smo ga v vsem sku{ali posnemati. Ob~udovali smo njegov stil,
kot smo rekli, pa doskok v telemark, ki nam {e ni uspeval. Bil je med prvimi, ki so skakali z rokami ob telesu in primerjali smo ga z
Marjanom Pe~arjem, v tistem ~asu enim najbolj elegantnih skakalcev na svetu.

S svojo vztrajnostjo in talentom se je v skromnih pode`elskih razmerah prebil v reprezentanco takratne Jugoslavije. In prav ob nje-
govem prvem nastopu za reprezentanco je pri{lo do tragi~nega padca. Bilo je v nedeljo, 7. marca 1965, v Planici na mednarodni
tekmi za Poldov memorial. Tekma je bila na 90-metrski Bloudkovi skakalnici. Gledalci smo onemeli, ko smo videli, da strmoglavlja,
da se ne sku{a izvle~i. Je bila kriva prevelika ̀ elja po uspehu, neizku{enost, trenutek slabosti? Lahko samo ugibamo. V more~i ti{ini,
ki je zavladala med gledalci, je bilo sli{ati le udarjanje telesa in smu~i ob dosko~i{~e. Jo`a so nezavestnega odnesli iz izteka skakalnice.
Nismo si mislili, da je tako hudo. Toda usoda je bila neusmiljena. Naslednje jutro, 8. marca 1965, je umrl v bolni{nici v Ljubljani.
Bilo mu je komaj 22 let. Nesre~en padec je prekinil obetavno {portno pot.

Do danes je tehnika skokov in oprema skakalcev zelo napredovala. Uporaba ~elad, bolj{a oprema in varnej{e skakalnice so skoke
naredili za varen {port. Gotovo tak padec danes ne bi bil ve~ usoden, za Jo`a pa je vse to pri{lo prepozno.

V spomin na ta dogodek je bil letos ̀ e sedmi pohod v Planico. Nekaj tistih, pred 40 leti mladih skakalcev iz Podnarta, pa tudi drugih
pohodnikov iz krajevne skupnosti Podnart in od drugod se je odpravilo na predve~er sobotne tekme zaklju~ka svetovnega pokala
na pot. Ob 8. uri smo krenili izpred Kulturnega doma v Podnartu. Potem pa skozi Lancovo, Bled, Gorje, dolino Radovne, Mojstrano
pa po trasi nekdanje `eleznice skozi Kranjsko Goro do Planice. Sredi poskusne serije smo `e bili pod skakalnico. [e obvezno slika-
nje, potem pa smo se predali {portnemu dogodku, prav kakor pred dobrimi 40 leti, ko je v Planici tekmoval Tolarjev Jo`a iz Podnarta. 

Prijatelji

foto: Ivanka Koro{ec

Zbirni center Radovljica

Objekt se bo uporabljal za lo~eno zbi-
ranje frakcij komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev in vmesno shranjevanje
lo~eno zbranih frakcij odpadkov,
zbranih tudi na drugih zbiralnicah v
ob~ini Radovljica.

Zbirni center bo odprt ob dolo~enih
dnevih. Prebivalci ob~ine Radovljica
bodo lahko tudi izven dogovorjenih
akcij kosovnega odvoza pripeljali raz-
li~ne odpadke, ki so dotrajani ali pa jih
ne morejo oddati preko rednega od-
voza me{anih komunalnih odpadkov.
Lo~evanje bo potekalo v skladu z ve-
ljavno odredbo.

Opis objekta:

Objekt je delno pokrit. Zgornji del pla-
toja je namenjen uporabnikom in ne-
posrednemu lo~enemu odlaganju. Spodnji
del platoja je nivojsko lo~en - je nì ji, s
~imer smo ̀ eleli olaj{ati dovoz ob~anom.
Na spodnjem nivoju bodo name{~eni
zabojniki. Ves manipulativni prostor, na-
menjen dovozu in lo~evanju posameznih
frakcij, je pokrit s streho.

Spodnji del je urejen kot dvori{~e, pri-
lagojen nekaj prevozom na teden s
tovornimi vozili.

Ker se je v ~asu gradnje spremenil tudi
kraj odlaganja komunalnih odpadkov,
smo napravili tudi prekladalno rampo,
namenjeno nakladanju zbranih komu-
nalnih odpadkov iz gospodinjstev za pre-
voz na deponijo v Logatec.
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V knji`nici tudi tokrat rekordno
V Knji`nici Antona Toma`a

Linharta so tudi ob leto{njem
poro~ilu o poslovanju postavili
velik klicaj, ki je, tudi tokrat,
naznanil rekorden obisk in tudi
rekordno izposojo. Trend obiska
{e ne ka`e znakov umirjanja.
Knji`nica Radovljica in vse njene

zunanje enote so tudi letos zabe-
le ìle rekordno izposojo, ki je doseg-
la `e {tevilko 518.320 (231.096 sa-
mo v Radovljici) izposojenih knji`-
ni~nih enot. Mednje poleg knjig in
revij spadajo tudi glasbene
zgo{~enke in filmi DVD, torej vsa
multimedija, ki je na voljo obisko-
valcu poleg tradicionalne "papir-
nate ponudbe". Ustanova, katere
osnovne naloge so zbiranje, obde-
lovanje, hranjenje predstavljanje
in posredovanje knji`ni~nega gra-
diva, je pove~ala rast izposoje (po-
datki so za razmerje v letih 2003

in 2004) za dobrih 9 odstotkov (14
odstotkov samo v Radovljici).
[tevilo obiskovalcev je v vseh
enotah mati~ne ustanove naraslo
na 194.217 ali druga~e re~eno, ~e
bi vsi prebivalci ob~ine Radovljica
zahajali v knji`nico, bi jo vsak
moral obiskati skoraj {estkrat.
Kot je povedala direktorica Bo-

`ena Kolman Fin`gar, je najve~
sposojenega gradiva {e vedno iz
skupine leposlovja - samo v ra-
dovlji{ki knji`nici 151.594 enot,
sledi izposoja s podro~ja umetnos-
ti in {porta (45.698 enot), tretja
kategorija so uporabne vede z
22.540 izposojenimi enotami. Po-
leg osnovnih dejavnosti "hram
u~enosti" ponuja tudi razne pred-
stave za otroke in mladino, literar-
ne ve~ere, potopisna predavanja
in razne delavnice. Obiskovalcev
na tak{nih dogodkih je bilo v lan-

skem letu v vseh enotah zavidljivih
12.032. Kot ustanova, ki mora
slediti sodobnim smerem, je v
lanskem letu pridobila 10.377
novih enot gradiva, saj obiskovalci
zahtevajo najnovej{e, kar pisana in
digitalna informatika prina{a.
Mesto, kjer se sre~uje staro in

mlado, `eljno u~enosti, pri~akuje
v naslednjih letih nadaljnje po-
ve~evanje, tako obiska kot tudi iz-
posoje, in kot tako z `e znanim
pomanjkanjem prostora ostaja
vodilno tudi v slovenskem merilu.
Samo za primerjavo: Knji`nica
Radovljica in njene enote presega-
jo povpre~no izposojo v Sloveniji
na prebivalca za celih 26 od-
stotkov. To pa je podatek, ki gre v
prid nadaljnjega ugleda in odgov-
ornosti tega gorenjskega hrama
u~enosti.

Simon Habjan

“Zagotovo mi ni `al za to izku{njo”
Po {tirih letih predsednikovanja

Klubu radovlji{kih {tudentov je
uspe{en mandat vodenja kluba
zaklju~il Janez Tonkli. Izku{nje, ki
si jih je v tem ~asu pridobil, od
lanskega novembra aktivno upo-
rablja kot predsednik [KIS-a -
zveze {tudentskih klubov Slo-
venije in kot ~lan predsedstva
[tudentske organizacije Slovenije,
{e vedno pa ostaja zvest radov-
lji{kemu klubu {tudentov.

KKaakk{{nnii  ssoo  bbiillii  zzaa~~eettkkii  vv  kklluubbuu  iinn
kkaakkoo  jjee  pprrii{{lloo  ddoo  iizzvvoolliittvvee  nnaa
vvooddssttvveennoo  ffuunnkkcciijjoo??  KKaakkoo  vviiddii{{
rraazzlliikkoo  vv  kklluubbuu  pprreedd  {{ttiirriimmii  lleettii
iinn  ddaanneess??
V klub sem pri{el povsem po

naklju~ju. Kot ~lan sem koristil
ugodnosti, ki jih je klub ponujal.
V januarju leta 2001 pa so me
povabili k sodelovanju, ker ni bi-
lo primernega kandidata za pred-
sednika, ki bi bil pripravljen kan-
didirati in prevzeti to funkcijo.
Re~eno mi je bilo {e, da ni veliko
dela, zato sem si rekel, da bom
poskusil in videl, kako je.

^̂ee  bbii  bbiill  ppoonnoovvnnoo  nnaa  zzaa~~eettkkuu,,  bbii
ssee  {{ee  eennkkrraatt  ooddlloo~~iill  zzaa  ttoo  kkaannddii--
ddaattuurroo??
^e sedaj pogledam {tiri leta nazaj

... Ob upo{tevanju, da bi tako dobro
vedel kot sedaj, v kaj sem se
spu{~al, ne vem, ~e bi se ponovno
odlo~il za kandidaturo. Zagotovo
pa mi ni `al za to izku{njo, saj smo
s sodelavci dosegli dober rezultat.
Ob prevzemu, lahko re~em, je bil
klub nekaj razredov na ni`ji stop-
nji, kot pa je sedaj. To se vidi pri
vseh projektih, ki so bili na voljo
~lanom in ki so jih koristili, na pre-
poznavnosti kluba ter tudi na ak-
tivnem sodelovanju z ob~ino, ki se
je za~elo v zadnjem obdobju. Po
teh letih imamo statut, ki je veliko
bolj{i od prej{njega, zraven pa {e
sedem pripadajo~ih pravilnikov, ki
dolo~ajo za vsak organ, kako naj
dela. Klub je dosegel neko raven, ki
jo prepoznavajo ob~ani Radovljice
in vedo, da se v KR[-u dela.

KKaajj  ttii  jjee  bbiill  kkoott  pprreeddsseeddnniikkuu  KKRR[[
nnaajjvvee~~jjii  iizzzziivv??
Najve~ji izziv je bil ta, da klub

postane bolj{i, kot je bil na
za~etku, in da se najprej uredi ad-
ministrativno in pravno, kar je
pogoj za nudenje kakovostnih,
cenovno ugodnih in {tevilnih

storitev {tudentom, kar je tudi na-
men kluba. Mislim, da so bili
~lani z mojim delom in delom
ekipe zadovoljni. Pomemben ko-
rak so bili novi prostori, ki smo
jih dobili konec leta 2001. S tem
smo pridobili 28 kvadratnim
metrov veliko povr{ino, prej je bi-
la pol manj{a. V teh letih so bili
tako urejeni vsi pogoji za delo-
vanje, sedaj pa je namen, da se
gre v {irino - na {e ve~ji poudarek
na projektih za mlade z novimi
dejavnostmi, kar nam bo omogo-
~ila tudi Mrakova vila, ki jo ob-
navljamo skupaj z ob~ino. To pa
je `e izziv za novo vodstvo.

KKlljjuubb  nnoovviimm  zzaaddooll`̀iittvvaamm  nnaa
ddrr`̀aavvnnii  rraavvnnii,,  {{ee  vveeddnnoo  oossttaajjaa{{
zzvveesstt  kklluubbuu??
[e vedno ostajam v klubu, sicer

ne tako polno zaseden. Prej sem bil
prakti~no vsak dan po ve~ ur tukaj.
[e vedno pomagam, svetujem in
sodelujem z novim predsednikom
Igorjem Kravanjo. V nadzorni od-
bor pa sem kandidiral tudi zato, da
bom spremljal celotno poslovanje
kluba, da bo klub {el v pravo smer,
in opozarjal, ~e se bo kaj delalo
narobe. Preve~ energije in prostega
~asa sem namre~ pustil tu, da bi
enostavno "odrezal" in pustil klub.

BBrreezz  ddoobbrriihh  ssooddeellaavvcceevv  ppaa  zzaaggoo--
ttoovvoo  nnee  bbii  bbiilloo  ttaakk{{nneeggaa  uussppeehhaa??
Sam sem zagovornik skupinskega

dela. Potrebno se je zavedati, da
imajo vsi v upravnem odboru in
drugi odgovornosti in naloge, ki
jih moramo skupaj izpeljati.
Skupina je zato zelo pomembna.
Zelo pomembni so odnosi med
sodelavci, ki pa morajo biti korekt-
ni, dobri, ustvarjalni ...

SSeeddaajj  ssvvoojjee  ddeelloo  nnaaddaalljjuujjee{{  nnaa
nnaacciioonnaallnnii  rraavvnnii  ......
[tiri leta sem se kalil na lokalni

"sceni", ves ~as pa imel veliko
stikov z Ljubljano in ves ~as ak-
tivno sodeloval pri re{evanju na-
cionalnih {tudentskih problemov.
Zato sem lani novembra tudi kan-
didiral in bil izvoljen za predsedni-
ka zveze [KIS, ki zdru`uje 48
klubov. [KIS je ~lan [tudentske or-
ganizacije Slovenije, kjer sem ~lan
predsedstva in zastopam interese
{tudentov do dr`ave in drugih or-
ganizacij.

Peter Kolman

Za va{~ane Mo{enj nepozaben datum 4. april 1944
Leto{nje leto je zgodovinsko.

Pred 60-leti se je kon~ala 2. sve-
tovna vojna, ki je povsem spre-
menila svet. To vojno je okusil
vsak po svoje, predvsem pa so
ostali grenki spomini na krvava
{tiri leta okupacije. Te`ko pri-
~akovani mesec maj, mesec cvet-
ja, mesec svobode 1945.
Med mnogimi slovenskimi kraji,

ki so bili med vojno {e posebno
prizadeti, je bila tudi vas Mo{nje
in njeni prebivalci. Te ~ase v
aprilu 1944 sem do`ivljal kot 14-
letni {olar~ek. Tiste usodne no~i
se prav dobro spominjam, vendar
ne mislim pogrevati preteklosti. V
tem prispevku bi rad osvetlil vese-
le dogodke, kako so se va{~ani
Mo{enj vra~ali iz tabori{~a na
Bavarskem.
Ko so zavezni{ke sile `e trkale na

vrata Bavarske, so njihova letala
ves ~as neusmiljeno bombandirala.
To dogajanje so nekatere dru`ine
izkoristile in na lastno pest pred-
~asno zapustile tabori{~e. Na po-
staji v Starenbergu pa so jih nem-

{ki vojaki aretirali in vrniti so se
morali. Zmeda med upravo in
stra`arji v tabori{~u je bila o~itna.
To so izkoristili tudi tabori{~niki
Mo{enj in po~asi drug za drugim
zapu{~ali tabori{~e. Vra~anje pro-
ti domovini je bilo zelo ote`eno.
Veliko so pe{a~ili, se vozili s
tovornjaki in malo z vlaki. Drug
za drugim so se vrnili v vas, ki je
bila izropana in delno po`gana.
Treba je bilo za~eti znova. Z
ob~utkom, da je vojne in trpljenja
konec, so po~asi premagovali to
oviro in za~elo se je novo `ivljenje.
V tabori{~u sta {e nadaljnja dva

meseca ostali {e dve dru`ini. V
dru`ini Mlakar se je 28. novembra
rodil sin Jo`ko. Vra~anje v te`kih
razmerah s 6-mese~nim sinom bi
bilo preve~ tvegano. Da dru`ina
ne bi bila osamljena, je z njo osta-
la tudi dru`ina Pene. Ameri{ki vo-
jaki so bili z njimi zelo prijazni,
odpeljali so jih v skupni zbirni
center, jim tam preskrbeli vse
potrebne dokumente, jih oskrbeli s
hrano in jih nato sredi julija

odpeljali na `elezni{ko postajo, od
koder so pripotovali domov v to-
vornih vagonih.
To je le ena izmed mnogih

tragedij v mozaiku druge sve-
tovne vojne. Letos torej mineva
60-let odkar so se va{~ani vrnili
iz izgnanstva. V spomin na vr-
nitev so si krajani izbrali za svoj
krajevni praznik prav mesec maj,
ki simbolizira pomlad tudi v nji-
hovih srcih. Iniciativni odbor
izseljencev, skupaj z va{kim
muzejem je zbral nekaj doku-
mentarnega gradiva o `ivljenju
va{~anov v tabori{~u Starenberg
na Bavarskem. Zbrano gradivo
bodo ob krajevnem prazniku
razstavili v dvorani Kulturnega
doma v Mo{njah, ki bo na ogled
do 22. maja. Vse zbrano gradivo
bodo nato odstopili va{kemu
muzeju v Mo{njah. V okviru in v
spomin na ta dogodek izpred 60
let bo tudi ma{a za "izseljence",
katero bo daroval mo{enjski `up-
nik Darko @nidar{i~.

Ciril Zupan

Znamo jesti?
V knji`nicah opa`ajo, da s

son~nim in toplim vremenom
za~nejo "izginjati" knjige o di-
etah, telovadbi ipd. Zato so si v
radovlji{ki knji`nici izbrali 29.
marec in povabili mag. Dragico
Marto Sternad, da pove nekaj o
motnjah hranjenja.
Z motnjami hranjenja se je

mag. Dragica Marta Sternad
za~ela ukvarjati zato, ker je bila
pred {tirimi leti povabljena v
rubriko zdravnikov na POP TV,
kjer je posku{ala sodelovati v
ekipi, ki je odgovarjala na anoni-
mna vpra{anja in iskala re{itve
za te`ave ljudi, ki jih niso hoteli
izpostaviti na drugih mestih.
Prihaja iz profesorskih vrst, in

sicer je sociologinja na eni od
srednjih {ol, poleg tega pa se v
svoji zasebni svetovalnici `e tretje
leto ukvarja z motnjami hranjenja,
predvsem deklet od 11 do 27 let.
Na drugi strani se ukvarja s prob-
lemi partnerjev v vsakdanjem
`ivljenju in tudi s te`avami, kjer
pomembno vlogo odigrajo njihovi
odra{~ajo~i otroci. Mag. Dragica
Marta Sternad je opozorila na to,

da star{i preve~ radi i{~ejo vzroke
te`av svojih otrok v dru`bi in pre-
malokrat pomislijo, kaj od tega bi
lahko povzro~ili sami in s tem
onesre~ili svojega otroka.
Povedala je nekaj teoretskih

izhodi{~, ki zadevajo motnje hra-
njenja. Mag. Dragica Marta Ster-
nad pravi, da ljudje dostikrat govo-
rimo o privla~nem videzu in dob-
rem po~utju, vendar se moramo
zavedati, da to ni vezano le na
konfekcijsko {tevilko, ki jo nosi-
mo, ampak je odvisno od tega, kaj
in kako jemo, ter od ob~utka na{e
lastne vrednosti do nas samih in
do na{ega telesa. Moramo se nau-
~iti lepo ravnati sami s sabo ne
glede na to, kaj in kdaj smo nekaj
pojedli. Danes tudi mo{ki svet ne za-
ostaja za `enskim, kar se ti~e obre-
menjenosti z zunanjim videzom.
Na pojav motenj hranjenja zelo

vpliva, poleg okolice, tudi obdobje
pubertete, saj se je prav takrat
te`ko sprijazniti s spremembami
telesa. Takrat se pojavijo tudi prve
ma{~obe, ki pa so zelo pomembne
za razvoj, saj podpirajo mi{ice in
kosti, dokler otrok ne doraste. Pri

dekletih je ta ma{~oba zelo po-
membna za plodnost, pri fantih pa
za rast telesa. Na `alost se mnogo
mladih ljudi tega ustra{i in mar-
sikatero dekle se loti huj{anja. S
stradanjem pa telesu ne naredimo
usluge, saj mu ne damo energije za
normalno delovanje, posledica pa
je upo~asnitev presnove. Ker pres-
novo pospe{imo z gibanjem in
{portno aktivnostjo, je to veliko
bolj{a mo`nost kot dieta.
Po mnenju mag. Dragice Marte

Sternad je na{a dru`ba preve~
obremenjena s huj{anjem, kar nas
pripelje v za~aran krog diet. To pa
je le za~asen rezultat, ki nas kas-
neje, ko pridobimo nekaj kilo-
gramov nazaj, lahko {e bolj ra-
zo~ara. Edina dieta, ki jo podpira,
je tista, predpisana od zdravnika
zaradi ogro`enosti zdravja.
[tevilka ena, pravi mag. Dra-

gica Marta Sternad, je spremeni-
ti odnos do hrane in samega
sebe. Tudi brez diet se da priti do
`elene telesne te`e, ~e se temu
dovolj posvetimo.

Maja Bremec
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@agar Jure s.p. Begunjska 4, 4248 Lesce
tel.: 04/ 531 60 50, gsm: 031 240 617

e-mail: eva.jure.turk@siol.net

~i{~enje poslovnih
prostorov, 

novogradenj, 
stanovanj in hi{.

pokli~’te turka!
gsm: 031 240 617

UGODNO

^istilni servis
in vzdr`evalna dela

Zlato priznanje brezjanskih tambura{em

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je tudi letos razpisal 25. sre~anje
tambura{ev in mandolinistov Slovenije. Organizacijo so prevzeli kulturni
delavci iz Novega mesta v veliki dvorani kulturnega centra Janeza Trdine.
Po predhodnem izboru komisije se je v o`ji izbor skupine "Orkestri s

predpisanim programom" uvrstilo 5 orkestrov, med njimi tudi tambu-
ra{ki orkester z Brezij, ki ga vodi Toma` Kukovi~. Sre~anje je tek-
movalnega zna~aja, zato je vsak orkester izvajal program, ki ga je
tri~lanska ̀ irija ocenjevala po tradicionalnih kriterijih. To~ke za pravil-
no izvajanje po osmih razli~nih kriterijih se gibljejo od ni~ do sto. Zlato
priznanje dobi orkester z dose`enimi ve~ kot 90-mi to~kami. Tokrat so
z 92 to~kami zmago slavili tambura{i z Brezij. ^estitamo!

Du{an Kocjan~i~

De`elne novice izhajajo enajstkrat letno. Prejemajo jih vsa gospodinjstva v Ob~ini Radovljica. Odgovorna urednica: Ur{ka Intihar (031-325 521).
Nenaro~enih rokopisov in fotografij ne vra~amo in ne honoriramo. ^asopisni svet: Rafael Podlogar (predsednik). Sede` glasila: Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica. Zalo`nik: Ob~ina Radovljica. Za izdajatelja: Linhartova dvorana Radovljica. e-po{ta: dezelne.novice@radovljica.si. Tisk: Tiskarna
@bogar Begunje. Naklada: 6700 izvodov. Na podlagi zakona o DDV (Ur.l. RS {t. 89/98) sodi ~asopis med proizvode, za katere se obra~unava DDV
po stopnji 8,5 %. ^asopis De`elne novice je vpisan v evidenco javnih glasil pod zaporedno {tevilko 1522. Za vsebino reklamnih oglasov odgovar-
ja naro~nik. Uredni{ki odbor si pridr`uje pravico, da prispevke primerno uredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu. ^lanki morajo biti opremljeni
s podpisom avtorja, v primeru dru{tva, politi~ne stranke ali skupine morajo biti ~lanki opremljeni z `igom ali podpisom odgovorne osebe. Prispevke
za naslednjo {tevilko De`elnih novic morate oddati do do ponedeljka 24. maj 2005 na dezelne.novice@radovljica.si.
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Po`ar na te`ko dostopnem terenu v Podnartu
Regijski center za obve{~anje Kranj

je 2. aprila 2005 ob desetih dopoldne
po tihem alarmiranju podal obvestilo
o po`aru v naravnem okolju na te`ko
dostopnem terenu ob Savi v Podnartu.
Glede na na~rt alarmiranja v Gasilski
zvezi ob~ine Radovljica sta bili v
prvem pozivu najprej alarmirani dve
gasilski dru{tvi, kasneje pa {e ostala.
Poziv se je kmalu raz{iril na 3. stopn-
jo, zapro{eno je bilo za pomo~ pri
ga{enju po`ara v naravnem okolju s
pomo~jo helikopterja bell 412 Slo-
venske vojske. Po njegovem prihodu
so mu bile gasilske enote `e pri-
pravljene nuditi logisti~no podporo
pri oskrbi z gasilno vodo. Vodja inter-
vencije si je le-to med postavljanjem
bazena ogledal iz helikopterja, po
pristanku pa je sledilo polnjenje po-
sebnega rezervoarja za vodo pri he-
likopterju. Sledili so trije zaporedni
spusti vode na kraj po`ara s pomo~jo
helikopterja. Ko je bil po`ar poga{en,
so gasilske enote na terenu dodatno
pregledale obmo~je intervencije in
pogasile {e preostale gore~e povr{ine.

K sre~i je {lo le za meddru{tveno
gasilsko vajo. S pripravami so za~eli `e
v prvih dneh leto{njega leta. Potrebno
se je bilo dogovoriti z drugimi gasilski-
mi dru{tvi iz ob~ine Radovljica, najve~
~asa pri uskladitvi pa je bilo po-
rabljenega z Ministrstvom za obrambo
oz. s 15. helikopterskim bataljonom
Slovenske vojske. Na vaji je sodelovalo
okoli 60 opremljenih gasilcev iz sed-
mih dru{tev (PGD Podnart, Brezje,
Ljubno, Srednja Dobrava, Radovljica,
Kamna Gorica, Lancovo) in ~lani pros-
tovoljnega dru{tva Paramedic. Ostala
dru{tva so bila povabljena kot opazo-
valci. Vajo so si poleg okoli 200 do-
ma~inov in gostov ogledali {e `upan
ob~ine Radovljica Janko S. Stu{ek,
predsednik KS Podnart Rajko Fister z
ostalimi predstavniki krajevnih skup-
nosti, direktorica Atotecha Marjana
Rebernik s sodelavci, predsednik regij-

skega sveta Marjan Dobnikar, pred-
stavnik In{pektorata RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre~ami
Ciril Tom{e ter predsednik PGD
Podnart ter GZOR Janez Erman.

Vajo je uspe{no vodilo o`je po-
veljstvo, in sicer Bine Peri~ (vodja va-

je), Metod Gaber (vodja sektorja I, v
katerem so gasilske enote izvajale
ga{enje na terenu) in Jani Pavli~ (vod-
ja sektorja II, kjer je bilo poskrbljeno za
logisti~no podporo helikopterju).

Valerija Ker{i~

Policijska dr`ava?
(nadaljevanje) Visoke {tevilke, ki so v marsikaterem primeru enakovredne mese~-

ni pla~i, se pojavijo, ~e vozite vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev o varstvu okolja ali
nima brezhibnih naprav za upravljanje in ustavljanje. Prav tako tudi, ~e zaradi ne-
upo{tevanja prometnega znaka obvezne opreme sne`nih verig ovirate ali onemo-
go~ate promet ali ko ne omogo~ite, ne sodelujete pri pregledu vozila, opreme, naprav
in tovora na zahtevo policista. Vsaka od na{tetih stvari vas bo stala 100.000 tolarjev.

Najvi{ja denarna kazen poleg tistih, ki zadevajo prekora~itev hitrosti in alko-
holizirano stanje za volanom, je 120.000 tolarjev. Ta vas bo doletela, ~e se boste
vozili z neregistriranim vozilom ali pa ~e boste imeli pri sebi ali v/na svojem
jeklenem konji~ku naprave, s katerimi bi lahko prepre~ili ali motili delovanje
merilnih ali drugih naprav policistov.

V naselju je omejena hitrost 50 km/uro in ~e le-to prekora~ite za 10 km na
uro boste od{teli 10.000 tolarjev. V primeru, da se peljete 10 do 20 km na uro
preve~, vas bo to stalo 30.000 tolarjev. Ko {e malo pohodite plin in se peljete `e
od 20 do 30 km na uro prehitro v naselju, vam bodo policisti napisali kazen za
60.000 tolarjev in vam od{teli 3 kazenske to~ke, ~e pa si slu~ajno dovolite voz-
iti ve~ kot 80 km na uro in v naselju naletite na policista, bo od vas lahko za-
hteval 120.000 tolarjev, vam od{tel 5 kazenskih to~k in vam prepovedal vo`njo.
Ne glede na prej{nje kazni pa vam, ~e prekora~ite omejeno hitrost za 50 km na
uro, sledi poleg najvi{je zgoraj navedene kazni {e 18 kazenskih to~k.

Zunaj naselja, kjer je omejitev hitrosti 90 km na uro, so kazni malo ni`je. Torej,
~e prekora~ite hitrost do vklju~no 20 km na uro, vam sledi odvzem 10-ih, od 20
do 30 km na uro pa 20-ih tiso~akov in dobite eno kazensko to~ko. Ko se peljete
30 do 40 km na uro preve~, pomislite na 40.000 tolarjev in 3 kazenske to~ke. Z naj-
manj 60-imi tiso~aki, 5-imi kazenskimi to~kami in prepovedjo vo`nje pa vas lahko
kaznujejo, ~e omejitev hitrosti izven naselja prekora~ite za ve~ kot 40 km na uro.

Omejitev hitrosti na avtocestah ostaja 130 km na uro, kar je glede na nove
zmogljive avtomobile, ki delajo skomine, malo. Vseeno pa se spla~a brzdati te
skomine, saj boste v nasprotnem primeru za prekora~itev nad 50 km na uro
od{teli najmanj 60 tiso~akov, 5 kazenskih to~k in prepovedali vam bodo vo`njo
va{ega jeklenega konji~ka. Za prekora~itev do vklju~no 20 km na uro boste
pla~ali ra~un za 10.000 tolarjev, od 20 do vklju~no 30 km na uro 20.000 tolar-
jev, od 30 do vklju~no 40 km na uro boste na{teli 30 tiso~akov in dobili 1
kazensko to~ko, ~e pa se boste po avtocesti peljali od 170 do vklju~no180 km
na uro boste dobili 3 kazenske to~ke in od{teli 40 pre{ernov.

Slovenci smo znani po tem, da radi popijem "kak{en kozar~ek", vendar pa bo
treba dobro premisliti. Trideset tiso~akov in 3 kazenske to~ke lahko od{tejete, ~e
imate v krvi do 0,5 g alkohola na kg krvi in ka`ete znake motenj v vedenju, kar
bo presodil policist. ^e napihate od 0,5 do 0,8 g alkohola na kg krvi boste do-
bili polo`nico za 40.000 tolarjev in od{teli 4 to~ke. Nova kategorija med 0,8 do
vklju~no 1,10 g alkohola na kg krvi vam prinese 5 kazenskih to~k in 60.000 to-
larjev. ^e pa si boste privo{~ili in se usedli za volan z ve~ kot 1,10 g alkohola
na kg krvi, se pripravite na "bankrot". To vas bo namre~ stalo 120.000 tolarjev,
10 kazenskih to~k in prepoved vo`nje.

Ja, nova vlada, novi ministri, novi zakoni. Na nas je, da premislimo, kaj se nam
bolj spla~a. Vpra{anje, zakaj so kazni take, kot so, je to mogo~e pomanjkanje denar-
ja ali pa ̀ elja po zmanj{anju nesre~ in nepravilnosti na slovenskih cestah, bo {e ne-
kaj ~asa ostalo brez odgovora - vsaj do konca leta, ko bodo statistike pokazale rezultate.

Maja Bremec

Ga{enje po`ara na Cesti svobode za vajo

Ob~inski {tab civilne za{~ite in gasilska zveza sta 26. aprila izvedla kombinirano
terensko re{evalno vajo Po`ar 2005. Za vajo so izkoristili stanovanjsko hi{o na
Cesti svobode 10 v Radovljici, ki je sicer predvidena za ru{itev. Notranji po`ar so
gasilci pogasili, zavarovali sosednje objekte in okolico, gradbena enota civilne
za{~ite je poskrbela za sanacijo stavbe. S pomo~jo vgrajenih senzorjev so sprem-
ljali lastnosti in hitrost {irjenja po`ara, pridobljene rezultate pa bodo primerjali s
programom za simulacijo preu~evanja po`arov. Na podlagi vaje bodo izdelali tudi
u~no gradivo za izobra`evanje gasilcev.

Novorojen~ki na obisku

V prostorih ob~ine je `upan Janko S. Stu{ek 15. aprila sprejel star{e
novorojencev, 17 deklic in 13 de~kov. Ob tej prilo`nosti jim je ~estital in
izro~il darilo Ob~ine Radovljica.
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1. Naziv in sede` prodajalca: 
Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/53124-684.

2. Predmet prodaje:
a) dvosobno stanovanje z loggio {t. 6 v II. nad-

stropju, Gorenjska c. 33 c v Radovljici, v izmeri 53,13
m2 in kletne shrambe {t. 6 v izmeri 2,31 m2

(stanovanje je zasedeno) 
3. Izklicna cena za nepremi~nino zna{a:
pod a) 13.765.726,00 SIT
4. Na~in in rok pla~ila kupnine:
Kupnina se mora pla~ati v 8 dneh od podpisa prodaj-

ne pogodbe na transakcijski ra~un Ob~ine Radovljica:
01302-0100007805 sklic: pod a) 1230-72210000-1.

Pla~ilo celotne kupnine v dolo~enem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.

5. Ponudniki morajo ponudbe predlo`iti v zaprti ovoj-
nici na naslov: Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
Radovljica, z oznako: ponudba za nakup
nepremi~nine, NE ODPIRAJ. Rok: 17.5.2005 do 9.
ure. Upo{tevane bodo samo ponudbe, ki bodo do
navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.

6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom
odpiranja ponudb pla~ati kavcijo v vi{ini 10% izklicne
cene nepremi~nine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski ra~un Ob~ine Radovljica, {t. 01302-
0100007805 sklic: 1228-72000100.

Pla~ana kavcija bo uspelemu ponudniku vra~unana v
ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15
dni od dneva dra`be.

7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje
to~ne osebne podatke (ime, priimek, naslov, dav~no,
mati~no in telefonsko {tevilko), prilo`iti potrdilo o
dr`avljanstvu oz. izpisek iz registra, potrdilo o
pla~anih davkih in prispevkih, potrdilo o pla~ani kav-
ciji s to~no {tevilko ra~una za primer vra~ila, ponud-
beno ceno v SIT ter natan~no navedbo nepremi~nine.

8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba

najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
^e izbrani ponudnik ne podpi{e pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Ob~ina
Radovljica zadr`i njegovo kavcijo.

9. Drugi pogoji:
Nepremi~nine se prodajajo v celoti po na~elu videno-

kupljeno. Vse stro{ke v zvezi s prenosom lastni{tva (davek,
stro{ke overitve, takse za vpis v zemlji{ko knjigo) nosi kupec.

Najemniki nepremi~nin imajo pod enakimi pogoji predkup-
no pravico. Prodaja na obstoje~a najemna razmerja ne vpliva.

10. Kriterij za izbiro najugodnej{ega ponudnika je
ponudbena cena. O najugodnej{em ponudniku bo
odlo~al `upan ob~ine Radovljica. Odpiranje ponudb
opravi posebna komisija in po zaklju~ku postopka
predlagala `upanu izbor najugodnej{ega ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo 17.5.2004 ob 11. uri.
12. Upo{tevane bodo samo pravilne ponudbe in

ponudbene cene, ki bodo enake ali vi{je od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obve{~eni v 8 dneh od

odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremi~ninah in ostalih infor-

macijah interesenti dobijo na Ob~ini Radovljica, kontakt-
na oseba ga. Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih
dneh od 3.5.2005 do 16.5.2005 od 10. do 12. ure.

15. @upan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
ka razpolaganja s stvarnim premo`enjem s soglasjem
`upana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri ~emer se povrne stro{ke ponudnikom v
vi{ini izkazanih stro{kov za prevzem dokumentacije.

16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z naju-
godnej{im ponudnikom, je izklju~ena.

[tevilka: 36003-4/2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,
Datum: 22.4.2005 @UPAN

Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 7. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica
(UVG, {t. 23/99 in 19/00) in sklepa nadaljevanja 23. seje Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica z dne 21.4.2005 

ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo`enjem dr`ave in ob~in
(Ur. list RS, {t. 12/03 in 77/03) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMI^NIN

Na podlagi 28. ~lena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knji`nica Antona Toma`a Linharta Radovljica (DNUO,
{t. 37/04) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 23/99, 19/00) je Ob~inski svet

Ob~ine Radovljica na nadaljevanju 23. seje dne 21. aprila 2005 sprejel

SKLEP
o soglasju k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

v Knji`nici Antona Toma`a Linharta Radovljica

1. ~len

Ob~inski svet Ob~ine Radovljica daje soglasje k
Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Knji`nici Antona Toma`a Linharta
Radovljica.

2. ~len

Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v De`el-
nih novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

[t.: 02504-35/2004 Janko S. Stu{ek, l. r.,
Radovljica, 21.4.2005 @UPAN
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1. Predmet razpisa
Ob~ina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje

mladinskih programov, in sicer so predmet razpisa:
- programi, namenjeni aktivnemu pre`ivljanju prostega

~asa mladih,
- avtonomne interesne dejavnosti mladih,
- programi vklju~evanja mladih in usposabljanja mladih za

vklju~evanje, sodelovanje v dru`beni skupnosti,
- po~itni{ki programi za mlade,
- programi izobra`evanja mladih o razli~nih temah,
- programi razli~nih prireditev za mlade,
- programi pomo~i mladim dru`inam
- in drugi programi za mlade.
Za sofinanciranje mladinskih programov so v

prora~unu Ob~ine Radovljica za leto 2005 zagotovljena
sredstva v vi{ini 2.132.000,00 SIT.

2. Pogoji prijave na razpis:
Na razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije, druge

organizacije in dru{tva iz ob~ine Radovljica, ki so nosilci
programov, namenjenih mladim med 14. in 27. letom
starosti, in so za izvajanje take dejavnosti tudi registrirani.
Programi morajo vklju~evati le mlade iz ob~ine Radovljica.

Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije in dru{tva, ki
za izvajanje svoje redne dejavnosti oz. za program, ki ga pred-
lagajo, pridobivajo redna letna sredstva ali dotacije iz
prora~una Ob~ine Radovljica ali sredstva za program, ki ga
prijavljajo, iz [portne zveze Radovljica ali iz Zveze kulturnih
dru{tev ob~in Bled, Bohinj, Radovljica. V kolikor je organi-
zacija ali dru{tvo v letu 2004 prejelo sredstva za programe iz
lanskega razpisa, pa ni bilo posredovanega ustreznega vse-
binskega in finan~nega poro~ila, se vloga ne obravnava in se
zavr`e.

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija:
- predstavitev prijavitelja programa: obvezno navesti

to~en naslov, kontaktno osebo, telefon, transakcijski
ra~un ali podra~un in kje je odprt, mati~no {tevilko,
dav~no {tevilko, registracijski list,

- natan~na predstavitev programa (termin, lokacija
izvedbe, predvideno {tevilo mladih iz radovlji{ke ob~ine,
katerim je program namenjen, cilji in natan~na vsebina
programa, predvidena evalvacija …), dosedanje delo z
mladimi oz. dose`ki prijavitelja glede izvajanja pro-
gramov za mlade, odgovorni nosilec programa in ostali
sodelujo~i v programu in njihove reference,

- finan~na konstrukcija programa - prihodki (lastna sredstva,
zapro{ena sredstva iz ob~ine, morebitno `e dodeljena sredst-
va iz drugih razpisov, sponzorska sredstva, sredstva drugih
ob~in), odhodki s prilo`enim izra~unom urnih postavk vodij
programa in ostalih sodelujo~ih v programu in izra~un vred-
nosti programa na posameznega mladega udele`enca.

Vse zahtevane podatke je potrebno vnesti v Razpisni
obrazec za sofinanciranje mladinskih programov v letu
2005, ki je dosegljiv na spletni strani Ob~ine Radovljica:
www.radovljica.si. Razpisni obrazec in razpis sta dostopna
tudi v glavni pisarni ob~ine v pritli~ju ali sobi {t. 25.

4. Kriteriji za izbor posameznih programov:
A. kvaliteta in realnost, inovativnost predlo`enega programa:

1. program je vsebinsko jasno, podrobno predstav-

ljen in ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s
predmetom razpisa (0-6 to~k) 

2. uporabniki programa - mladi so jasno opredeljeni
(0-2 to~ki) 

3. inovativnost programa (0-2 to~ki) 
4. trajanje programa in {tevilo udele`encev (0-4 to~ke) 

B. sodelovanje mladih in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomo~i, samoorga-

nizaciji uporabnikov oz. mladih (0-4 to~ke) 
2. uporabniki - mladi aktivno sodelujejo pri na~rto-

vanju in izvedbi programa (0-4 to~ke) 
3. izvajalci programa so tudi prostovoljci (0-4 to~ke) 

C. finan~na konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo

vseh prihodkov in odhodkov (0-6 to~k) 
2. vi{ina urnih postavk akterjev programa je jasno

predstavljena (0-2 to~ki) 
3. materialni in drugi stro{ki progama glede na

{tevilo uporabnikov so jasno predstavljeni in so
primerljivi in realni (0-4 to~ke) 

D. pomembnost programa za radovlji{ko ob~ino (1-6 to~k).
Iz nadaljnje obravnave bodo izlo~eni programi, ki bodo za

enega ali ve~ kriterijev pod razdelkom A in C ocenjeni z 0 to~k,
ter programi, ki od mo`nih 44 to~k ne bodo zbrali vsaj 27 to~k.

5. Druga merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva najve~ do 50%

ovrednotene zgornje meje vrednosti programa in ne
ve~ kot 200.000,00 SIT ne glede na celotno vrednost
programa oz. na celotno izra~unano vrednost progra-
ma po upo{tevanju druge to~ke.

2. Materialni stro{ki programov se bodo upo{tevali
najve~ do 70%. V celotni vrednosti programa bo
upo{tevano najve~ 5% administrativnih stro{kov pri
posameznem projektu (stro{ki, ki zagotavljajo delova-
nje izvajalca oz. mladinske organizacije ali dru{tva,
npr.: PTT storitve, pisarni{ki material, ra~unovodske
storitve, druge storitve, najemnine ... ).

3. Investicijski stro{ki ne bodo upo{tevani.
6. Rok za prijavo
Upo{tevale se bodo vloge, ki bodo prispele najkasneje do

23.5.2005 do 12. ure na naslov: Ob~ina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Vloge morajo biti v
zaprti kuverti z oznako "Ne odpiraj" in s pripisom
"Sofinanciranje mladinskih programov 2005".

Na hrbtni strani navedite to~en naslov prijavitelja progra-
ma. Vse dodatne informacije dobite na ob~inski upravi na
tel. {t. 537 23 44, Majda De`man.

7. Obvestilo o izboru
Komisija za mladinsko in {tudentsko dejavnost v

ob~ini Radovljica bo na osnovi prispelih vlog v 8 dneh
po zaklju~ku razpisa vloge obravnavala, pripravila pred-
log za sofinanciranje mladinskih programov v ob~ini
Radovljica za leto 2005 in jih predlagala `upanu, ki bo
izdal ustrezne sklepe v 8 dneh. Izbrani izvajalci bodo z
ob~ino sklenili {e posebno pogodbo o sofinanciranju
mladinskih programov za leto 2005.

Datum: 22.4.2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,
[tevilka: 15001-10/2005 @UPAN

Na podlagi Odloka o prora~unu Ob~ine Radovljica za leto 2005 (De`elne novice, Glasilo Ob~ine Radovljica,
Uradne objave {t. 47 /2004 z dne 24.12.2004) Ob~ina Radovljica objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje izvedbe mladinskih programov v

ob~ini Radovljica za leto 2005
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1. ~len

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o orga-
nizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave Ob~ine
Radovljica (v nadaljevanju Odlok, UVG, {t. 10/00 in
DNUO, {t. 8/01 in 33/03) .

2. ~len

V 7. ~lenu Odloka se drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi:

"V oddelku za splo{ne zadeve delujeta glavna pisarna
in ob~inski in{pektorat."

3. ~len

V 9. ~lenu odloka se besedilo pod j.) ~rta in nado-
mesti z naslednjim besedilom:

"Ob~inski in{pektorat
- izvaja naloge ob~inskega redarstva in in{pekcijskega

nadzorstva v skladu s predpisi dr`ave in ob~ine
- sodeluje z drugimi in{pektorati
- vodi postopek in izdaja odlo~be v upravnem

postopku
- opravlja naloge prekr{kovnega organa po predpisih

o prekr{kih
- opravlja naloge s podro~ja za{~ite in re{evanja
- organizira pomo~ in re{evanje za primere elemen-

tarnih in drugih nesre~
- ureja gasilsko dejavnost
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi."
Besedilo pod l.) se ~rta.

4. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v De`elnih
novicah, glasilu Ob~ine Radovljica - Uradnih objavah.

[tevilka: 01502-3/2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,
Datum: 22.4.2005 @UPAN

Na podlagi 49. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 51/02) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in 19/00) ter v skladu z Uredbo o notranji

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Ur. List RS, {t.
58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 in 138/04) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica na 23. seji dne 20.4.2005 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM

PODRO^JU OB^INSKE UPRAVE OB^INE RADOVLJICA

Na podlagi 27. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS {t. 110/02, 8/03, 58/03) in 30. ~lena Statuta Ob~ine
Radovljica (UVG, {t. 23/99, 19/00) je `upan ob~ine Radovljica dne 22.04.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
OB^INSKEGA LOKACIJSKEGA NA^RTA ZA

CENTRALNO ^ISTILNO NAPRAVO (SEVERNI DEL) 

1. ~len

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
ob~inskega lokacijskega na~rta) 

Predmet izdelave je ob~inski lokacijski na~rt za cen-
tralno ~istilno napravo (severni del) v Radovljici (v
nadaljevanju OLN). Obmo~je, ki se bo urejalo z OLN,
je bilo v prostorskih sestavinah dru`benega plana
Ob~ine Radovljica v letu 2000 opredeljeno kot stavb-
no zemlji{~e za proizvodno servisne dejavnosti, namen-
jeno pove~anju obmo~ja centralne ~istilne naprave
Radovljica (DN UO, {t. 1/2000) .

Predmetno zemlji{~e v naravi predstavlja povr{ino
nad bodo~imi objekti centralne ~istilne naprave v
Radovljici, na severovzhodni strani omejeno z obsto-
je~o cesto ter na zahodni strani z gozdnimi
povr{inami.

Na prvi prostorski konferenci, ki je bila izvedena 12.
aprila 2005, ni bilo podanih priporo~il in stali{~.

Potencialni investitor, ki je zainteresiran za gradnjo

industrijskega objekta v tej coni, je spro`il postopek za
izdelavo in sprejem OLN. Pobuda je bila preu~ena in
ugotovljeno je bilo, da je obmo~je delno mo`no
nameniti proizvodnim dejavnostim, ki niso vezane na
delovanje C^N, del pa je potrebno ohranjati za even-
tualne {iritve Centralne ~istilne naprave Radovljica,
kar se dokon~no opredeli v OLN na podlagi smernic
Ob~ine Radovljica in Komunale Radovljica.

Lokacijski na~rt se pripravi v skladu z dolo~ili Zakona
o urejanju prostora ZureP-1 (Ur. l. RS 110/02, 8/03,
58/03) in podzakonskimi predpisi, dolo~bami pros-
torskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Radovljica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, (UVG, {t. 2/86,
23/88, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99, 17/00 in
Ur. l. RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95
ter DN-UO, {t. 1//00, 6/01, 10/01, 21/02, 27/03, 44/04,
47/04, 48/05) in srednjero~nega dru`benega plana ob~ine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (UVG,
{t. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98,
21/99, 37/99, 17/00 in Ur. l. RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94,
37/94, 48/94, 79/94, 5/95 ter DN-UO {t. 1/00, 6/01,
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po prejemu obvestila pisno sporo~i pripravljavcu, ali je
za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na
okolje, se v postopku priprave OLN izdela okoljsko
poro~ilo, uskladi z ministrstvom, zagotovi javno obravnavo
in pridobi pisno mnenje in potrditev ministrstva o spre-
jemljivosti vplivov izvedbe OLN na okolje.

9. ~len
(za~asni ukrepi) 

Razen parcelacije za potrebe opredelitve meje po
prostorskem planu in komasacije je v ~asu izdelave
OLN prepovedana parcelacija zemlji{~ in vsakr{en
promet z zemlji{~i znotraj obmo~ja OLN do sprejetja
in uveljavitve OLN.

Na obmo~ju OLN Poslovna cona Lesce - jug se z
namenom, da se z novim lastni{kim stanjem omogo~i
racionalno na~rtovanje v skladu z OLN, predvidi
komasacija zemlji{~.

10. ~len
(roki za pripravo lokacijskega na~rta) 

Predhodno je bila sklicana in izvedena prva prostors-
ka konferenca, nato `upan sprejme ta program
priprave. Sledijo naslednje aktivnosti:

- objava programa priprave v uradnem glasilu ob~ine;
- vse pristojne nosilce urejanja prostora se zaprosi za

smernice za na~rtovanje, ki jih morajo podati v
roku 30 dni;

- na~rtovalec izdela osnutek LN obvezno v ve~ vari-
antah, potrditev osnutka s strani investitorja in
ob~inskega sveta, potrditev sklepa o javni razgrnitvi
in izdelava gradiva za javno razgrnitev (4 mesece); 

- ko je izdelan osnutek LN, se skli~e in izvede drugo
prostorsko konferenco, datum, kraj in ~as zbora
konference se objavi v dveh sredstvih javnega
obve{~anja;

- `upan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki je najmanj
14 dni po drugi prostorski konferenci, pripravljavec
javnost obvesti o javni razgrnitvi ter kraju in ~asu
javne obravnave z objavo v ob~inskem uradnem
glasilu (De`elne novice - Uradne objave) ter na kra-
jevno obi~ajen na~in najmanj en teden pred
za~etkom javne razgrnitve; lastnike nepremi~nin na
obmo~ju, ki ga obravnava LN, pa posebej obvesti in
kasneje pisno seznani s stali{~i do njihovih pripomb
in predlogov, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni,
v ~asu trajanja javne razgrnitve lahko zainteresirani
podajo pisne pripombe in predloge, pripravljavec
vodi zapisnik o pripombah in predlogih danih v
~asu javne razgrnitve in zavzame stali{~e do le-teh, v
~asu javne razgrnitve je prva obravnava na
ob~inskem svetu (3 mesece); 

- po javni razgrnitvi se LN dopolni s pozitivnimi
stali{~i do pripomb in predlogov, nato se pozove
nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k
dopolnjenemu predlogu - v roku najve~ 30 dni ugo-
tovijo, ali so v prostorskem aktu upo{tevane njihove
smernice, sledi druga obravnava in sprejem LN na
ob~inskem svetu (3 mesece) 

- ter objava v ob~inskem uradnem glasilu (De`elne
novice - uradne objave) in izdelava kon~nih elabora-
tov LN Poslovna cona Lesce - jug (1 mesec).

V primeru, da MOPE na vlogo pripravljavca presodi,
da je za OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje, se v skladu z ZVO-1 med potekom postop-

ka smiselno vgradijo tudi roki, navedeni v 8. ~lenu
tega programa priprave.

V primeru, da se med izdelavo OLN ugotovi, da je
potrebno izvesti upravno komasacijo, se v skladu s
Pravilnikom o izvedbi komasacije zemlji{~ na obmo~ju
ob~inskega lokacijskega na~rta (Ur. l. RS {t. 21/04) med
potekom postopka smiselno vgradijo tudi roki, potrebni
za izvedbo postopkov v zvezi s komasacijo zemlji{~.

V primeru potrebe po izdelavi dodatnih posebnih
strokovnih podlag se roki ustrezno podalj{ajo za ~as
trajanja pogodbe za izdelavo strokovnih podlag.
Terminski plan se prilagaja glede na mo`nost uvrstitve
gradiva v obravnavo na sejo Ob~inskega sveta in ter-
mine uradnih objav.

11. ~len
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta) 

Sredstva za pripravo LN Poslovna cona Lesce - jug,
pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv ter druga potrebna sredstva zagotovi Ob~ina
Radovljica.

12. ~len
(kon~na dolo~ba) 

Ta program priprave za sprejem LN Poslovna cona
Lesce - jug za~ne veljati z dnem sprejema in se objavi v
ob~inskem uradnem glasilu (De`elne novice - Uradne
objave).

[t. 35005-0002/2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,
Radovljica, 22.4.2005 @UPAN

[tevilka: 01503-3/2005
Datum: 22.04.2005

Zadeva: Popravek teksta v De`elnih novicah, Glasilu
ob~ine Radovljica v Uradnih objavah

V 3. {tevilki De`elnih novic, glasilu ob~ine
Radovljica z dne 09.04.2005, se je v Uradnih objavah
pri objavi PRAVILNIKA o finan~nih pomo~eh in
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
pode`elja v ob~ini Radovljica za leti 2005 in 2006 (na
strani 24 UO {t. 50) v 11. ~lenu, poglavje "E"
Sofinanciranje nekategoriziranih prometnic, v vi{ini
pojavila napaka in sta zneska napisana v stolpcih tega
poglavja NAPA^NA. 

Pravilna zneska se glasita: 
V prvem stolpcu V letu 2005 6.987.000 SIT
in
V drugem stolpcu V letu 2006 6.559.000 SIT

Janko S. Stu{ek, l. r.,
@UPAN

OB^INA RADOVLJICA

@UPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www. radovljica.si, e-po{ta: obcina. radovljica@radovljica.si



URADNE OBJAVE OB^INE RADOVLJICAUO, stran 4 {t. 51, 6. maj  2005

10/01, 21/2002, 27/03, 44/04, 47/04, 48/05) ter statuta
Ob~ine Radovljica ( (UVG, {t. 23/99, 19/00).

Ta program priprave podrobneje opredeljuje vsebino,
na~in izdelave in obliko OLN.

2. ~len

(predmet in programska izhodi{~a za izdelavo OLN) 

Predmet OLN je izdelava novega ob~inskega izvedbene-
ga akta, s katerim bodo ob upo{tevanju temeljnih ciljev
urejanja prostora in varstva okolja dolo~eni lokacijski
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti
in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi
po Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1) .

OLN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73.
~lenom ZUreP-1 Pravilnika o vsebini, obliki in na~inu
priprave dr`avnih in ob~inskih lokacijskih na~rtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur. l. RS {t. 86/04)
in mora v skladu s 43. ~l. ZUreP vsebovati zlasti:

prikaz ureditvenega obmo~ja LN, umestitve na~rto-
vane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav
prostorske ureditve s sosednjimi obmo~ji, na~rt
parcelacije, zasnovo projektnih re{itev prometne, ener-
getske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture
obmo~ja z obveznostmi priklju~evanja vanjo, re{itve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dedi{~ine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
re{itve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre~ami ter prikaz eventualne etapnosti
izvedbe prostorske ureditve.

Poleg navedenega mora OLN vsebovati tudi obvezne
priloge iz 24. ~lena ter program opremljanja iz 139.
~lena ZureP-1.

3. ~len

(ureditveno obmo~je) 

Ureditveno obmo~je je podrobneje opredeljeno v tekstual-
nem in kartografskem delu prostorskega plana Ob~ine
Radovljica, zajema parc. {t. 766/1, 767/1, 770/1, 771/1,
774/1 in 775/1, k. o. Predtrg. Obmo~je v naravi predstavlja
povr{ino nad bodo~imi objekti centralne ~istilne naprave v
Radovljici, na severovzhodni strani omejeno z obstoje~o
cesto ter na zahodni strani z gozdnimi povr{inami.

4. ~len

(nosilci urejanja prostora in drugi udele`enci, ki bodo
sodelovali pri pripravi OLN) 

Pripravljavec in naro~nik OLN za centralno ~istilno
napravo (severni del) je Ob~ina Radovljica. Prostorski
na~rtovalec bo izbran v skladu z Zakonom o javnih
naro~ilih.

Pri pripravi OLN bodo s svojimi smernicami za
na~rtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN
sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi
udele`enci:

1. Ministrstvo za obrambo, In{pektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre~ami, Izpostava
Gorenjska, Gorenjska cesta 15, Radovljica

2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni in{pektorat
RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Radovljica,
Kranjska 13, Radovljica

3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Obmo~na pisarna Kranj, Mirka
Vadnova 5, Kranj

4. Petrol plin, d. o. o., Dunajska c. 50, Ljubljana
5. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, Kranj
6. Telekom Slovenije, d. d., Regionalna enota TK

omre`ja zahod, Stegne 19,  1547 Ljubljana
7. Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
8. Telemach, d. o. o., Podru`nica Gorenjska,

Kidri~eva 54, Jesenice
9. Javna agencija za `elezni{ki promet RS,

Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
10. Zavod RS za varstvo narave, Obmo~na enota

Kranj, Tom{i~eva 9, Kranj
11. Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije,

Obmo~na enota Kranj, Tom{i~eva 7, Kranj
12. Zavod za gozdove Slovenije, Obmo~na enota

Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
13. Javna agencija za `elezni{ki promet Republike

Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
14. Ob~ina Radovljica, Gorenjska 19, 4240

Radovljica
15. KS Radovljica.
V primeru, da se v postopku priprave strokovnih pod-

lag za OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice
ter mnenja tudi drugih organov, ki niso opredeljeni s tem
programom priprave, se le-te pridobi v postopku.

OLN se pripravi na na~in in v obsegu, kot je pred-
pisano z ZureP-1 (Ur. l. RS 110/02, 8/03, 58/03) in
podzakonskimi akti.

5. ~len

(potrebne strokovne podlage in na~in njihove pridobitve) 

V postopku izdelave OLN je potrebno upo{tevati vel-
javno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, ki
velja na tem obmo~ju, predvsem pa:

- LN za Centralno ~istilno napravo Radovljica (DN
UO, {t. 18/2002, 21/2002) 

ter druge morebitne `e izdelane strokovne podlage,
analize in {tudije. Upo{tevajo se tudi dodatno izde-
lane strokovne podlage, ki jih zagotovi na~rtovalec:

- idejne zasnove predvidenih objektov,
- idejne re{itve prometnih povr{in z navezavo na

javno cesto
- idejne re{itve komunalne infrastrukture
- podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
- na~rt parcelacije
- drugo.

6. ~len

(na~in pridobitve strokovnih re{itev) 

Strokovne re{itve prostorske ureditve izdela na~rto-
valec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so natan~no
dolo~eni v ~lenih od 156. do 161. Zakona o urejanju
prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02,8/2003) .

Na~rtovalec izdela variantne re{itve. O izboru vari-
antne re{itve, ki je podlaga za izdelavo prostorskega
akta, v skladu s 30. ~lenom ZureP-1 odlo~i priprav-
ljavec in naro~nik dokumenta.

Pred izdelavo predloga mora izdelovalec preveriti ustreznost
in zadostnost strokovnih podlag. Akt mora biti izdelan v
skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
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omre`ja zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
- Komunala Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica
- Telemach, d. o. o., Podru`nica Gorenjska, Kidri~eva

54, Jesenice
- Javna agencija za `elezni{ki promet RS, Kopitarjeva

5, 2000 Maribor
- Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.

p. 3706, 1001 Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, Obmo~na enota

Kranj, Tom{i~eva 9, Kranj
- Zavod RS za varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije,

Obmo~na enota Kranj, Tom{i~eva 7, Kranj
- Krajevna skupnost Lesce, Alpska 58, 4248 Lesce
- Ob~ina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
^e se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno

pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso na{teti, se le-te pridobi v postopku.

V postopku sprejema Lokacijskega na~rta Poslovna
cona Lesce - jug morajo nosilci urejanja prostora v
skladu z 29. ~lenom ZureP-1 podati smernice za
na~rtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30
dni. V smernicah morajo konkretizirati dolo~be ve-
ljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se
nana{ajo na predviden lokacijski na~rt in na katerih
temeljijo njihove smernice. V primeru molka nosilca
urejanja prostora se {teje, da nima smernic, pri ~emer
pa mora na~rtovalec prostorske ureditve upo{tevati vse
zahteve, ki jih za na~rtovanje predvidene prostorske
ureditve dolo~ajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

Nosilci urejanja prostora podajo mnenja na usklajeni
predlog lokacijskega na~rta Poslovna cona Lesce - jug
(osnutek LN, ki je `e usklajen s stali{~i do pripomb in
predlogov iz javne obravnava in razgrnitve) v roku 30
dni. ^e v predpisanem roku nosilci urejanja prostora
ne podajo mnenja, se {teje, da na predvideno pros-
torsko ureditev nimajo pripomb.

Pred javno razgrnitvijo LN Poslovna cona Lesce - jug
se v skladu z 28. ~lenom ZureP-1 in z namenom, da se
pridobijo in uskladijo priporo~ila, usmeritve in legi-
timni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in
interesnih zdru`enj ter organizirane javnosti glede
predvidene prostorske ureditve, skli~e in izvede druga
prostorska konferenca. Mnenja navedenih se soo~ijo s
predlogi in mnenji naro~nika in pripravljavca lokacij-
skega na~rta ter drugih nosilcev urejanja prostora.

5. ~len
(seznam potrebnih strokovnih podlag za na~rtovanje

predvidene prostorske ureditve) 

Pri izdelavi lokacijskega na~rta Poslovna cona Lesce -
jug je potrebno upo{tevati:

- prostorske sestavine dolgoro~nega dru`benega plana
za obdobje 1986-2000 (UVG, {t. 2/86, 23/88, 9/89,
4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99, 17/00)
(DN UO, {t. 1/00, 6/01, 10/01, 21/02, 27/03, 44/04,
47/04, 48/05) 

- in prostorske sestavine srednjero~nega dru`benega
plana za obdobje 1986-90 (UVG, {t. 8/86, 15/87,
15/88, 9/89, 2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99,
37/99, 17/00) (Ur. l. RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94,
37/94, 48/94, 79/94, 5/95) (DN UO, {t. 1/00, 6/01,
10/01, 21/02, 27/03, 44/04, 47/04, 48/05) 

- Dolgoro~ni razvoj Lesc (Urbi, d. o. o., Ljubljana,
november 2000) 

- Strokovne zasnove za varstvo kulturne dedi{~ine
(Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine - OE Kranj,
Kranj, november 2002-junij 2003) 

- Naravovarstvene smernice za spremembe in dopol-

nitve prostorskih sestavin srednjero~nega in dolgo-
ro~nega dru`benega plana Ob~ine Radovljica
(Zavod za varstvo narave - OE Kranj, Kranj,
november 2003) 

- Odlok o ob~inskih cestah (UVG, {t. 47/1999) 
- Odlok o kategorizaciji ob~inskih cest v Ob~ini

Radovljica (UVG, {t. 4/1999) 
- Strokovne podlage za usmerjanje poselitve

(Razvojni center Radovljica, d. o. o., junij 2001 in
dopolnitev april 2004) 

- LN za plinovod in kablovod Lesce-Bled (DN UO,
{t. 21/2002) 

- LN za rekonstrukcijo ceste "za Verigo" v Lescah in
podalj{ek do kri`i{~a z regionalno cesto proti Kropi
(DN UO, {t. 21/2002) 

- LN Dolina (prva obravnava na OS, 27.10.2004) 
- vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih

vodov na tem obmo~ju
- idejne re{itve komunalne infrastrukture, znotraj in

izven obmo~ja urejanja
- druge smernice in usmeritve, ki jih v navedenem

roku pripravijo drugi nosilci urejanja prostora
- strokovne podlage, kot so dodatne idejne re{itve za

posamezne posege oz. zaklju~evanje obmo~ij, pri-
lagoditev obstoje~ih objektov in naprav, ki so
potrebne zaradi realizacije na~rtovanih prostorskih
ureditev, morajo biti izdelane v skladu z 18. ~lenom
ZureP-1 - po potrebi zagotovi izdelovalec
Lokacijskega na~rta

- re{itve v zvezi z zavarovanjem okolja in re{itve za
prepre~itev in zmanj{anje negativnih vplivov na okolje

- vsa strokovna gradiva in podatke sodelujo~ih
organov in organizacij v postopku priprave iz 4.
~lena tega programa priprave.

Pred izdelavo predloga OLN mora izdelovalec pre-
veriti ustreznost in zadostnost vseh strokovnih podlag.

6. ~len
(na~in pridobitve strokovnih re{itev) 

Strokovne re{itve prostorske ureditve izdela na~rto-
valec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so natan~no
dolo~eni v ~lenih od 156. do 161. Zakona o urejanju
prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/2003) .

Na~rtovalec, ki bo izbran v skladu z Zakonom o
javnih naro~ilih, izdela variantne re{itve. O izboru
variantne re{itve, ki je podlaga za izdelavo pros-
torskega akta, v skladu s 30. ~lenom ZureP-1 odlo~i
pripravljavec in investitor LN.

7. ~len
(navedba in na~in pridobitve geodetskih podlag) 

Geodetski na~rt za obravnavano obmo~je je izdelan
po naro~ilu ob~ine. Za skladnost izdelka s Pravilnikom
o geodetskem na~rtu (za pripravo ob~inskega lokacij-
skega na~rta, Ur. l. RS, {t. 40/04) odgovarja odgovorni
geodet s prilo`enim certifikatom geodetskega na~rta.
Katastrski na~rt obmo~ja obravnavanega LN je uvel-
javljen tudi v digitalni obliki.

8. ~len
(varstvo okolja) 

V skladu s 40.-47. ~lenom Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1, Ur. l. RS 41/04) pripravljavec po{lje obvestilo
MOPE o nameri izvedbe OLN. Ministrstvo v 60 dneh
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7. ~len

(na~in pridobitve geodetskih podlag) 

Geodetske podlage, skladne z dolo~bami Pravilnika o
geodetskem na~rtu (Ur. l. RS 40/04), pridobi naro~nik.
Izdelovalec preveri ali vklju~uje tudi podatke o komu-
nalnih vodih ter druge geodetske podloge, izdelane v
skladu z veljavno zakonodajo.

Katastrski na~rt obmo~ja obravnavanega ZN je uvelj-
avljen v digitalni obliki.

8. ~len

(varstvo okolja) 

V skladu s 40.-47. ~lenom Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1, Ur. l. RS 41/04) pripravljavec po{lje obvestilo
MOPE o nameri izvedbe OLN. Ministrstvo v 60 dneh
po prejemu obvestila pisno sporo~i pripravljavcu, ali je
za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V
primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na
okolje, se v postopku priprave OLN izdela okoljsko
poro~ilo, uskladi z ministrstvom, zagotovi javno obrav-
navo in pridobi pisno mnenje in potrditev ministrstva o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OLN na okolje.

9. ~len

(roki za izdelavo OLN) 

Roki za izdelavo posameznih faz v sprejemanju OLN
na~rta so:

- sprejem programa priprave najmanj osem dni po
opravljeni prvi prostorski konferenci, sledi objava v
uradnem glasilu ob~ine;

- poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v
roku 30 dni podajo smernice za na~rtovanje. V
primeru molka organa nosilca urejanja prostora se
{teje, da nima smernic. Rok za izdelavo smernic je
lahko dalj{i, ~e tako dolo~a kateri od zakonov, ki
opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora,
vendar ne dalj{i od zakonsko dolo~enega;

- izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga
OLN - 30 dni po prejemu smernic za na~rtovanje;

- 2. prostorska konferenca 14 dni pred javno razgrnitvijo;
- `upan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN;

- javna razgrnitev z javno obravnavo (30 dni), v ~asu
javne razgrnitve ob~inski svet obravnava predlog OLN;

- na~rtovalec pripravi stali{~a do pripomb in predlo-
gov, podanih v ~asu trajanja javne razgrnitve, `upan
jih sprejme 30 dni po zaklju~ku javne razgrnitve;

- dopolnitev OLN v skladu s stali{~i do pripomb in
predlogov, podanih v ~asu javne razgrnitve (40 dni
po zavzetju stali{~); 

- poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja
k dopolnjenemu predlogu OLN v 30 dneh;

- izdelava usklajenega predloga;
- `upan posreduje usklajen predlog OLN Ob~inskemu

svetu Ob~ine Radovljica v obravnavo in sprejem;
- objava odloka v uradnem glasilu in priprava

kon~nega elaborata 30 dni po sprejemu.
Opomba: V primeru potrebe po izdelavi dodatnih

posebnih strokovnih podlag se roki ustrezno podalj{ajo
za ~as trajanja pogodbe za izdelavo strokovnih podlag.

V primeru, da se med izdelavo OLN ugotovi, da je
potrebno izvesti upravno komasacijo, se v skladu s
Pravilnikom o izvedbi komasacije zemlji{~ na obmo~ju
ob~inskega lokacijskega na~rta (Ur. l. RS {t. 21/04) med
potekom postopka smiselno vgradijo tudi roki, potrebni
za izvedbo postopkov v zvezi s komasacijo zemlji{~.

Terminski plan se prilagaja glede na mo`nost
uvrstitve gradiva v obravnavo na sejo ob~inskega sveta
in termine uradnih objav.

10. ~len

(obveznosti financiranja) 

Finan~na sredstva za pripravo OLN se zagotovijo s
strani pripravljavca in naro~nika Ob~ine Radovljica,
proporcionalno stro{ke sofinancirajo lastniki zemlji{~
na obmo~ju, ki ga pokriva lokacijski na~rt.

11. ~len

(kon~na dolo~ba) 

Ta program priprave se objavi v uradnem glasilu De`elnih
novicah - Uradne objave in za~ne veljati z dnem sprejema.

[t. 35005 - 0003/2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,
Radovljica, 22.4.2005 @UPAN

1. ~len

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
ob~inskega lokacijskega na~rta) 

Predmet izdelave je ob~inski lokacijski na~rt za
stanovanjsko gradnjo v Predtrgu v Radovljici (v nada-

ljevanju OLN). Obmo~je, ki bo urejeno z OLN je v
prostorskih sestavinah dru`benega plana ob~ine
Radovljica opredeljeno kot stavbno zemlji{~e, name-
njeno za stanovanjsko pozidavo.

Zemlji{~a tega obmo~ja predstavljajo povr{ino med
obstoje~im naseljem na jugovzhodni strani, Domom
dr. Janka Benedika in ve~stanovanjskim objektom na

Na podlagi 27. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS {t. 110/02, 8/03, 58/03) in 30. ~lena Statuta Ob~ine
Radovljica (UVG, {t. 23/99, 19/00) je `upan ob~ine Radovljica dne 22.4.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
OB^INSKEGA LOKACIJSKEGA NA^RTA ZA
STANOVANJSKO GRADNJO V PREDTRGU
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1. ~len
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo

izvedbenega prostorskega akta) 

Predmet izdelave je ob~inski lokacijski na~rt Poslovna
cona Lesce - jug. Obmo~je bodo~ega OLN je oprede-
ljeno v prostorskih sestavinah dru`benega plana
Ob~ine Radovljica kot stavbno zemlji{~e, namenjeno
poslovno-servisnim dejavnostim.

Obravnavano obmo~je je bilo s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dru`benega plana v
letu 2004 namenjeno proizvodno-servisnim dejavnos-
tim (DN UO, {t. 44/2004 in 47/2004). Predviden na~in
urejanja je lokacijski na~rt.

Obmo~je obdelave je na severu omejeno s stanovanj-
sko pozidavo, na zahodu z Bo{tjanovo ulico in OLN
Dolina v Lescah, na vzhodu z obstoje~o `elezni{ko
progo (Lokacijski na~rt za drugi `elezni{ki tir na
odseku Podnart-Lesce/Bled, UVG, {t. 19/88) ter na
jugu z zelenim pasom - obmo~je kmetijskega in gozd-
nega zemlji{~a do obstoje~e ceste Lesce-Kropa.

Razlog za urbanisti~no na~rtovanje obmo~ja je potre-
ba po formiranju nove poslovne cone, potrebne za
razvoj gospodarskih in spremljajo~ih dejavnosti.

Pravna podlaga za pripravo in izdelavo LN je Zakon o
urejanju prostora (ZUreP-1, {t. Ur. l. RS, {t. 110/02,8/03) .

Pobudnik za izdelavo LN je Ob~ina Radovljica.
Pred sprejemom programa priprave je bila dne

28.2.2005 sklicana in izvedena prva prostorska kon-
ferenca, na kateri pa ni bilo podanih nobenih pri-
poro~il in stali{~.

2. ~len
(predmet in programska izhodi{~a izvedbenega pros-

torskega akta) 

Predmet OLN je izdelava novega ob~inskega izved-
benega akta, s katerim bodo ob upo{tevanju temeljnih
ciljev urejanja prostora in varstva okolja dolo~eni lokacij-
ski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije,
velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostors-
ki ukrepi po Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1) .
Obmo~je je nepozidano. Predvideni objekti bodo name-
njeni poslovnim dejavnostim. Predvideva se razdelitev
celotnega kompleksa na posamezne kareje z dolo~enimi
merili in pogoji za posamezne prostorske ureditve.

Po mo`nosti se predvidi podhod pod `elezni{ko
progo za pe{ce in kolesarje z navezavo na obmo~je
Poslovne cone Lesce - vzhod ter navezava na bodo~e
rekreacijske povr{ine na obmo~ju sedanjih kmetijskih
zemlji{~ ob cesti Lesce-Kamna Gorica

Lokacijski na~rt se pripravi tako, da bo po vsebini in
obliki ustrezal dolo~ilom Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1, Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03) in Pravilnika o
vsebini, obliki in na~inu priprave dr`avnih in
ob~inskih lokacijskih na~rtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Ur. l. RS, {t. 86/2004) in mora v
skladu s 43. ~l. ZUreP-1 vsebovati zlasti:

prikaz ureditvenega obmo~ja LN, umestitve na~rto-
vane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav

prostorske ureditve s sosednjimi obmo~ji, na~rt
parcelacije, zasnovo projektnih re{itev prometne, ener-
getske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture
obmo~ja z obveznostmi priklju~evanja vanjo, re{itve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dedi{~ine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
re{itve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesre~ami ter prikaz eventualne etapnosti
izvedbe prostorske ureditve.

Poleg navedenega mora OLN vsebovati tudi obvezne
priloge iz 24. ~lena ter program opremljanja iz 139.
~lena ZureP-1.

Lokacijski na~rt mora biti izdelan skladno s pros-
torskimi sestavinami dolgoro~nega in srednjero~nega
dru`benega plana Ob~ine Radovljica ter s strokovnimi
podlagami in smernicami.

S tem programom priprave se podrobneje dolo~ijo
vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih
strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postop-
ku priprave in sprejema lokacijskega na~rta, subjekti,
ki sodelujejo pri izdelavi, na~in njihovega sodelovanja
oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, roki za posamezne faze izdelave LN ter sred-
stva, potrebna za pripravo LN.

3. ~len
(ureditveno obmo~je LN) 

Ureditveno obmo~je - 8.5 ha je natan~no definirano v
prostorskih sestavinah dolgoro~nega in srednjero~nega
dru`benega plana Ob~ine Radovljica in obsega
zemlji{~e, omejeno na severu s stanovanjsko pozidavo,
na zahodu z Bo{tjanovo ulico, na vzhodu z obstoje~o
`elezni{ko progo (Lokacijski na~rt za drugi `elezni{ki
tir na odseku Podnart-Lesce/Bled, UVG, {t. 19/88) ter
na jugu z zelenim pasom - obmo~je kmetijskega in
gozdnega zemlji{~a do obstoje~e ceste Lesce-Kropa.

4. ~len
(nosilci urejanja prostora in drugi udele`enci) 

Pripravljavec, naro~nik in investitor izdelave
Lokacijskega na~rta Poslovna cona Lesce - jug je
Ob~ina Radovljica.

Na~rtovalec prostorske ureditve bo izbran v skladu z
Zakonom o javnih naro~ilih.

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
dokumenta so:

- Ministrstvo za obrambo, In{pektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre~ami, Izpostava
Gorenjska, Gorenjska cesta 15, Radovljica

- Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni in{pektorat
RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Radovljica,
Kranjska 13, Radovljica

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Obmo~na pisarna Kranj, Mirka
Vadnova 5, Kranj

- Petrol plin, d. o. o., Dunajska c. 50, Ljubljana
- Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, Kranj
- Telekom Slovenije, d. d., Regionalna enota TK

Na podlagi 27. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/03) in 30. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica
(UVG, {t. 23/99, 19/00) je `upan ob~ine Radovljica dne 22.4.2005 sprejel
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severozahodni in zahodni strani, nepozidanim stavb-
nim zemlji{~em na jugozahodni strani in kmetijskimi
povr{inami na zahodni strani.

Na prvi prostorski konferenci, ki je bila izvedena 28.
februarja 2005, ni bilo podanih pripomb ali priporo~il.

Lokacijski na~rt se pripravi v skladu z dolo~ili
Zakona o urejanju prostora ZureP-1 (Ur. l. RS 110/02,
8/03, 58/03) in podzakonskimi predpisi, dolo~bami
prostorskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
(UVG, {t. 2/86, 23/88, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98,
21/99, 37/99, 17/00 in Ur. l. RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94,
37/94, 48/94, 79/94, 5/95 ter DN-UO, {t. 1//00, 6/01,
10/01, 21/02, 27/03, 44/04, 47/04) in srednjero~nega
dru`benega plana ob~ine Radovljica za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (UVG, {t. 8/86, 15/87, 15/88,
9/89, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 21/99, 37/99, 17/00
in Ur. l. RS, {t. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94,
5/95 ter DN-UO {t. 1/00, 6/01, 10/01, 21/2002, 27/03,
44/04, 47/04) ter Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t.
23/99, 19/00).

Ta program priprave podrobneje opredeljuje vsebino,
na~in izdelave in obliko OLN.

2. ~len

(predmet in programska izhodi{~a za izdelavo OLN) 

Predmet OLN je izdelava novega ob~inskega izvedbene-
ga akta, s katerim bodo ob upo{tevanju temeljnih ciljev
urejanja prostora in varstva okolja dolo~eni lokacijski
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti
in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi
po Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1).

OLN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73.
~lenom ZUreP-1 Pravilnika o vsebini, obliki in na~inu
priprave dr`avnih in ob~inskih lokacijskih na~rtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur. l. RS {t. 86/04)
in mora v skladu s 43. ~l. ZUreP-1 vsebovati zlasti:

prikaz ureditvenega obmo~ja LN, umestitve na~rto-
vane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav
prostorske ureditve s sosednjimi obmo~ji, na~rt
parcelacije, zasnovo projektnih re{itev prometne, ener-
getske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture
obmo~ja z obveznostmi priklju~evanja vanjo, re{itve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dedi{~ine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
re{itve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesre~ami ter prikaz eventualne etapnosti
izvedbe prostorske ureditve.

Poleg navedenega mora OLN vsebovati tudi obvezne
priloge iz 24. ~lena ter program opremljanja iz 139.
~lena ZureP-1.

Programsko izhodi{~e za pripravo OLN so dolo~be
prostorskih sestavin planskega akta Ob~ine Radovljica
- predvidena je pozidava, ki se vsebinsko in oblikovno
prilagaja obstoje~i grajeni strukturi tega dela naselja.

3. ~len

(ureditveno obmo~je) 

Obmo~je urejanja - 3200 m2 je natan~no opredeljeno
v tekstualnem in kartografskem delu prostorskega
plana Ob~ine Radovljica.

Zemlji{~e je omejeno z obstoje~im naseljem na jugo-
vzhodni strani, Domom dr. Janka Benedika in

ve~stanovanjskim objektom na severozahodni in
zahodni strani, nepozidanim stavbnim zemlji{~em na
jugozahodni strani in kmetijskimi povr{inami na
zahodni strani.

4. ~len

(nosilci urejanja prostora in drugi udele`enci, ki bodo
sodelovali pri pripravi OLN) 

Pripravljavec OLN za stanovanjsko gradnjo v
Predtrgu je Ob~ina Radovljica.

Pri pripravi OLN bodo s svojimi smernicami za
na~rtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN
sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi
udele`enci:

1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni in{pektorat RS,
enota Kranj, Izpostava Radovljica, Kranjska 13, Radovljica

2. Ministrstvo za obrambo, In{pektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre~ami, Izpostava Kranj,
Bleiweisova 34, Kranj

3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija
Republike Slovenije za okolje, obmo~na pisarna Kranj,
Mirka Vadnova 5, Kranj

4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tom{i~eva
9, Kranj

5. Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije, OE
Kranj, Tom{i~eva 7, Kranj

6. Telekom Slovenije, d. d., Regionalna enota TK
omre`ja zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana 

7. Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3, Kranj
8. Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska 27,

Radovljica
9. Telemach, d. o. o., Podru`nica Gorenjske,

Kidri~eva 54, Jesenice
10. Petrol Plin, d. o. o., Dunajska c. 50, Ljubljana
11. Krajevna skupnost Radovljica
12. Ob~ina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica
V postopku sprejema Lokacijskega na~rta morajo

nosilci urejanja prostora v skladu z 29. ~lenom ZureP -
1 podati smernice za na~rtovanje predvidene pros-
torske ureditve v roku 30 dni. V smernicah morajo
konkretizirati dolo~be veljavnih predpisov in drugih
pravnih aktov, ki se nana{ajo na predvidni lokacijski
na~rt ter na katerih temeljijo njihove smernice. V
primeru molka nosilca urejanja prostora se {teje, da
nima smernic, pri ~emer pa mora na~rtovalec pros-
torske ureditve upo{tevati vse zahteve, ki jih za na~rto-
vanje predvidene prostorske ureditve dolo~ajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.

Nosilci urejanja prostora podajo mnenja na usklajeni
predlog LN (osnutek LN, ki je `e usklajen s stali{~i do
pripomb in predlogov iz javne obravnave in razgr-
nitve) v roku 30 dni. ^e v predpisanem roku nosilci
urejanja prostora ne podajo mnenja, se {teje, da na
predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.

Pred javno razgrnitvijo se v skladu z 28. ~lenom
ZureP-1 in z namenom, da se pridobijo in uskladijo
priporo~ila, usmeritve in legitimni interesi lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih zdru`enj ter
organizirane javnosti glede predvidene prostorske ure-
ditve, skli~e in izvede druga prostorska konferenca.
Mnenja navedenih se soo~ijo s predlogi in mnenji
naro~nika in pripravljavca lokacijskega na~rta ter
drugih nosilcev urejanja prostora.

V primeru, da se v postopku priprave strokovnih pod-
lag za OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice
ter mnenja tudi drugih organov, ki niso opredeljeni s
tem programom priprave, se le-te pridobi v postopku.
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5. ~len

(potrebne strokovne podlage in na~in njihove pridobitve) 

V postopku izdelave OLN je potrebno upo{tevati ve-
ljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, ki
velja za ob~ino Radovljica, druge morebitne `e izdelane
strokovne podlage, analize in {tudije, ki jih zagotovi
Ob~ina Radovljica. Upo{tevajo se tudi dodatno izdelane
strokovne podlage, ki jih zagotovi na~rtovalec:

- idejne zasnove predvidenih objektov
- idejne projekte prometnih povr{in z navezavo na

javno cesto
- idejne projekte komunalne infrastrukture
- podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih

pravic na obmo~ju
- drugo.

6. ~len

(na~in pridobitve strokovnih re{itev) 

Strokovne re{itve prostorske ureditve izdela na~rto-
valec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so natan~no
dolo~eni v ~lenih od 156. do 161. Zakona o urejanju
prostora (Ur. l. RS, {t. 110/02, 8/2003).

Na~rtovalec izdela variantne re{itve. O izboru variantne
re{itve, ki je podlaga za izdelavo prostorskega akta, v
skladu s 30. ~lenom ZureP-1 odlo~i pripravljavec.

Pred izdelavo predloga mora izdelovalec preveriti
ustreznost in zadostnost strokovnih podlag. Akt mora
biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podza-
konskimi predpisi.

7. ~len

(na~in pridobitve geodetskih podlag) 

Geodetske podlage, skladne z dolo~bami Pravilnika o
geodetskem na~rtu (Ur. l. RS 40/04), pridobi izbrani
prostorski na~rtovalec. V postopku pridobivanja smer-
nic in izdelave strokovnih podlag se izvede tudi
parcelacija zemlji{~ znotraj obmo~ja predvidene pozi-
dave, ki so v planskem aktu kot stavbna opredeljena le
delno. Ta parcelacija bo omogo~ila izmero oboda
lokacijskega na~rta, ki se opravi isto~asno s parcelacijo
za vris meje OLN, dolo~ene v prostorskem aktu.

8. ~len

(varstvo okolja) 

V skladu s 40.-47. ~lenom Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1, Ur. l. RS 41/04) pripravljavec po{lje obvestilo
MOPE o nameri izvedbe OLN. Ministrstvo v 60 dneh
po prejemu obvestila pisno sporo~i pripravljavcu, ali je
za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V
primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na
okolje, se v postopku priprave OLN izdela okoljsko
poro~ilo, uskladi z ministrstvom, zagotovi javno obrav-
navo in pridobi pisno mnenje in potrditev ministrstva o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OLN na okolje.

9. ~len

(roki za izdelavo OLN) 

Roki za izdelavo posameznih faz v sprejemanju OLN
na~rta so:

- sprejem programa priprave osem dni po opravljeni
prvi prostorski konferenci, sledi objava v uradnem
glasilu ob~ine;

- poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v
roku 30 dni podajo smernice za na~rtovanje. V
primeru molka organa nosilca urejanja prostora se
{teje, da nima smernic. Rok za izdelavo smernic je
lahko dalj{i, ~e tako dolo~a kateri od zakonov, ki
opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora,
vendar ne dalj{i od zakonsko dolo~enega;

- izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga
OLN - 30 dni po prejemu smernic za na~rtovanje;

- 2. prostorska konferenca, najmanj 14 dni pred
javno razgrnitvijo;

- `upan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN;
- javna razgrnitev z javno obravnavo (30 dni), v ~asu

javne razgrnitve ob~inski svet obravnava predlog OLN;
- prostorski na~rtovalec pripravi stali{~a do pripomb

in predlogov, podanih v ~asu trajanja javne razgr-
nitve, `upan jih sprejme;

- dopolnitev predloga OLN v skladu s stali{~i do
pripomb in predlogov, podanih v ~asu javne razgr-
nitve (30 dni); 

- poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja
k dopolnjenemu predlogu OLN v 30 dneh;

- izdelava usklajenega predloga (15 dni); 
- `upan posreduje usklajen predlog OLN Ob~inske-

mu svetu Ob~ine Radovljica v obravnavo in spre-
jem, nato objava odloka v uradnem glasilu (De`elne
novice - Uradne objave); 

- izdelava kon~nega elaborata (30 dni). 
Opomba: V primeru potrebe po izdelavi dodatnih

posebnih strokovnih podlag se roki ustrezno
podalj{ajo za ~as trajanja pogodbe za izdelavo
strokovnih podlag.

Terminski plan se prilagaja glede na mo`nost
uvrstitve gradiva v obravnavo na sejo ob~inskega sveta
in termine uradnih objav.

V primeru, da MOPE na vlogo pripravljavca presodi,
da je za OLN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje, se v skladu z ZVO-1 med potekom postop-
ka smiselno vgradijo tudi roki, navedeni v 8. ~lenu
tega programa priprave.

10. ~len

(obveznosti financiranja) 

Finan~na sredstva za pripravo OLN zagotovi investi-
tor predvidene prostorske ureditve.

11. ~len

(kon~na dolo~ba) 

Ta program priprave se objavi v uradnem glasilu
De`elnih novicah - Uradne objave in za~ne veljati z
dnem sprejema.

[t. 35005 - 0004/2005 Janko S. Stu{ek, l. r.,
Radovljica, 22.4.2005 @UPAN
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Obele`evanje 60. obletnice vrnitve
izgnancev v domovino

Odprt zbirni center za ravnanje z odpadki v Radovljici

V leto{njem letu mineva 60.
obletnica vrnitve izgnancev v
domovino. To je prilo`nost, da v
imenu Krajevnega odbora Sred-
nja Dobrava Dru{tva izgnancev
Slovenije in v imenu vseh `rtev
vojnega nasilja nanizam nekaj
misli o delovanju na{e organi-
zacije. Dru{tvo izgnancev Slo-
venije (DIS) je bilo ustanovljeno
9. julija 1991. leta v vasi Bu~ka.
To je vas na Dolenjskem, iz
katere je okupator 3. novembra
1941 izgnal vseh 1077 prebival-
cev. V na{o organizacijo je vklju-
~enih 86 krajevnih odborov iz
vse Slovenije, ~lani odborov pa
so izgnanci, begunci, prisilni
delavci, ukradeni otroci in ostale
`rtve vojnega nasilja. Dru{tvo
izgnancev izdaja tudi svoje glasi-
lo Vestnik, ki izhaja petkrat let-
no. Predsednica Dru{tva izg-
nancev Slovenije je prof. Ivica
@nidar{i~, ki je v veliki meri za-
slu`na za vse dose`ene cilje.
Osebno se je zavzela pri informi-
ranju ~lanstva za uveljavljanje
pravic po slovenskem, nem{kem
in avstrijskem zakonu, veliko pa
je pripomogla tudi k sprejetju za-
kona o od{kodnini za prestano
trpljenje v drugi svetovni vojni
in za pravico do do`ivljenjske
rente v odvisnosti od dol`ine
izgnanstva. Na osnovi tega za-
kona so prvi upravi~enci prejeli
odlo~be o izpla~ilu do`ivljenjske
rente {ele leta 1996. ^akati smo
morali torej kar 51 let. Nobena
odlo~ba pa ni bila izdana retro-
aktivno, za nazaj, kot je to pri-
mer pri "izbrisanih". Leta 1945
nas je bilo evidentiranih 240.000
`rtev, leta 1996 pa nas je samo {e
60.000 prejelo odlo~be. 180.000
se je torej zgodila krivica tako v
duhovnem, kot v gmotnem smis-
lu. Povsem odprto pa je {e vpra-
{anje o povra~ilu {kode za izgub-
ljeno premi~no in nepremi~no
premo`enje. V letu 2004 je za-
~ela z delom medresorska komi-
sija pri vladi RS, ki bo odlo~ala o
pripravi stali{~ za povra~ilo ma-
terialne {kode, ki so jo agresorske
dr`ave povzro~ile med drugo
svetovno vojno na ozemlju RS.
Naj omenim le najbolj poznano
vas Dra`go{e. Okupator je sto-
letne `ulje takratnih prebivalcev
spremenil v pepel in kri. Po vojni
so Dra`go{ani, med njimi tudi
moji star{i, popisali vojno {kodo

in jo prijavili takratnim obla-
stem. Na obrazcu "Popis vojne
{kode" mojega o~eta Antona
Kav~i~a, posestnika Dra`go{e {t.
52, je datum 7.9.1945. Letos torej
mineva `e 60 let. Populacija iz-
gnancev je vse starej{a, saj so naj-
mlaj{i med nami, v izgnanstvu
rojeni otroci, `e tako reko~ stari.
Iz obstoje~e evidence je razvid-
no, da je v preteklih dveh letih
umrlo 869 ~lanov DIS. V tej
{tevilki niso zajeti izgnanci, ki so
upravi~enci do povrnitve vojne
{kode, a niso v~lanjeni v na{em
dru{tvu. Zahteva novi vladi, da
pripravi zakon o povra~ilu vojne
{kode, oziroma dr`avnemu zbo-
ru, da ga sprejme, je zato toliko
bolj upravi~ena.
60. obletnico vrnitve izgnancev

bomo obele`ili s proslavo 4. juni-
ja v Brestanici na gradu Rajhen-
burg. Od tu je bilo poslano v izg-
nanstvo na tiso~e ljudi, med nji-
mi tudi okoli 500 duhovnikov.
Lani je Dru{tvo izgnancev Slove-
nije s sedanjo lastnico nekdanjih
grajskih hlevov, Mariborsko {ko-
fijo, sklenilo pogodbo o brez-
pla~nem najemu le teh za dobo
99 let. Del gradu Rajhenburg bo
tako po~asi postal izgnanstvu
namenjen muzej. V leto{njem
letu hitimo z obnovo strehe. V ta
namen smo krajevni odbori in
posamezniki Dru{tva izgnancev
Slovenije zbrali kar precej{nja
sredstva, ki pa ne bodo zado{~ala
za celotno obnovo gradu, saj je
le ta v precej slabem stanju. Ob
60. obletnici vrnitve izgnancev je
`e iz{la prilo`nostna po{tna
znamka, DIS pa bo izdalo tudi
bro{uro s slikami spomenikov in
spominskih obele`ij izgnanih
Slovencev. Iz{el bo tudi ponatis
knjige "Spomini in pri~evanja",
ki jo je DIS prvi~ izdalo leta
2003. Predvidoma v septembru
bo v muzeju novej{e zgodovine
na Cekinovem gradu v Ljubljani
odprta razstava o izgnanih
Slovencih v letih od 1941 do
1945.
Predsedniki krajevnih odborov

Gorenjske sodelujejo pri organi-
zaciji proslave, dol`nost nas,
~lanov in ne~lanov, pa je, da se
proslave udele`imo v ~im ve~jem
{tevilu. Ve~ nas je, mo~nej{i smo!

Mihela [libar,
Krajevni odbor DIS Srednja Dobrava

Kropa, 26. sve~ana 2005. Smu~a-
nje je nedvomno med najpopu-
larnej{imi {porti v Sloveniji, kar
privabi mnogo udele`encev, od naj-
mlaj{ih do najstarej{ih, saj postaja iz
leta v leto bolj razvedrilna de-
javnost, ki omogo~a spoznavanje
navad in obi~ajev iz ~asa na{ih ded-
kov in babic, ko je bilo `ivljenje bolj
preprosto kot danes.
V Kropi je klub Talesenih organi-

ziral `e 7. pokal kolednikov v stari
smu~arski opremi - smu~i lesene in
brez robnikov, obla~ila pa, kot so jih
obi~ajno nosili ~ez dan.
Ker so bile prej{nje zime bolj sko-

pe s snegom, so se letos {e posebej
pripravili in naredili " talesen" sne`-
ni top, ki pa ga zaradi zadostne ko-
li~ine snega ni bilo potrebno uporabiti.
Najprej so vse zbrane toplo pozdra-

vili, nato je s tekmovalci v sprem-
stvu pihalne godbe Gorje sledil
sprevod skozi Kropo. Udele`ilo se je
72 tekmovalcev iz razli~nih dru{-
tev: Taleseni iz Krope, Rovtarji s
Starega vrha, Plan{arji z Velike pla-
nine, Torbarji iz Postojne, Nova{ki
lok - Novaki, dru{tvo Gora s Pred-
meje, dru{tvo Kanin iz Bovca, sku-
pina z Bohinjske Bele ter mnogi

posamezniki.
Najmlaj{i, ki se je

spustil po strmini,
je bil dve leti star
@iga Vidrih z Bleda,
najstarej{i pa Jo`e
Be{ter iz Podnarta.
Po veleslalomu so

sledili skoki za pokal
"svinjska glava". Z
najdalj{im skokom
"{tiri raj̀ le" jo je eki-
pi Talesenih priskakal
Denis Jelov~an.
Posebna zanimi-

vost je bil Jurij Ko-
{ir iz Kovorja, ki se
je na tekmovanje
pripeljal z ve~ kot
sto let starim kole-
som in v smu~arski
opremi iz konca le-
ta 1800.
Nagrade za splo{-

ni vtis so prejeli Tine
Marin{ek in Metka Katarina
Tav~ar (Rovtarji), ter Monika
Narat (Plan{arji). Tekmovanje je
vodila Metka Kav~i~.
Kot je povedal predsednik kluba

Talesenih Jo`a Er`en, s pokalom

kolednikov `elijo ohraniti spomin
na preteklost in mladim rodovom
pokazati, da se je neko~ smu~alo
precej druga~e kot danes.

Jegli~ Sandra

Zbirni center je namenjen ob~a-
nom ob~ine Radovljica, ki `elijo
oddati zbrane in kosovne odpadke
iz gospodinjstev. Odprt bo po 5.

maju, o ~emer bo ob~ane obvestila
Komunala Radovljica (vsak dan,
od ponedeljka do petka, od 8. do
16. ure, v soboto od 8. do 12. ure).
Ob~ani oziroma gospodinjstva, ki
so vklju~eni v redni sistem odvoza
komunalnih odpadkov in pred-
lo`ijo potrdilo o pla~ilu komunal-
nih storitev, lahko oddajo odpadke
brezpla~no. Stro{ki se zara~unajo
le za oddajo avtomobilskih gum,
po polo`nici pri naslednjem obra-
~unu komunalnih storitev. Ob~ani
lahko posamezne kose gradbenega
materiala oddajo v zbirnem centru,
koli~ine do 2 kubi~nih metrov pa
enkrat na leto brezpla~no oddajo
na peskokopu Gorenjc ob pred-
lo`itvi potrdila Komunale Radov-
ljica. Lo~eno zbrane odpadke bo
Komunala Radovljica nato odda-
jala poobla{~enim prevzemnikom
preko sistema SLOPAK in direktno
poobla{~enim prevzemnikom. V
zbirni center ne bodo sprejemali:
starih avtomobilov in avtomobil-
skih delov, ve~jih koli~in grad-
benih odpadkov, poginulih `ivali,
ostankov predelane hrane in ve~jih
koli~in salonitne kritine.
Postopki za gradnjo zbirnega

centra so se za~eli leta 2003. Na-
~rti so delo dru`be R`i{nik in Perc,
gradbeno dovoljenje je bilo pri-

dobljeno konec julija leta 2003.
Izbrani gradbeni izvajalec podjet-
je SGP Tehnik [kofja Loka je z
deli za~el konec leta 2003. Nadzor
nad gradnjo je izvajal Marko
Markelj. Med pomembnej{imi so-
delavci pri projektu je Javno pod-
jetje Komunala Radovljica, ki bo
zbirni center tudi upravljalo.
Ob~inska sredstva za izvedbo na-

lo`be v pogodbeni vrednosti 129
milijonov tolarjev so bila v pre-
te`ni meri zagotovljena s takso za
obremenjevanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov.
Objekt obsega 2500 kvadratnih

metrov odkritih, utrjenih povr{in
in pribli`no 350 kvadratnih met-
rov pokritih povr{in, med kateri-
mi je tudi pisarna za upravljanje
zbirnega centra. Zgornji del pla-
toja je namenjen uporabnikom in
neposrednemu lo~enemu odla-
ganju. Spodnji del platoja je nivoj-
sko lo~en in je ni`ji, s tem pa je
tudi ob~anom olaj{an dovoz. Na
spodnjem nivoju bodo name{~eni
zabojniki. Prostor, namenjen
dovozu in lo~evanju posameznih
odpadkov, je pokrit s streho.
Spodnji del je urejen kot dvori{~e
in prilagojen prevozom s tovorni-
mi vozili nekajkrat na teden.

Valerija Ker{i~

Smu~anje v opremi dedkov in babic

V enem od torkovih ve~erov je
radovlji{ka knji`nica Antona
Toma`a Linharta gostila ~lane
Planinskega dru{tva Radovljica.
Kot smo v De`elnih novicah `e
poro~ali, v leto{njem letu dru{tvo
slavi visok jubilej, 110-letnico de-
lovanja. Bili smo pri~a zanimive-
mu ve~eru v besedi in sliki. Pri-
kazane fotografije so bile raz-
deljene v nekaj sklopov. Na za~et-
ku smo se sre~ali z ustanovitelji in
z vsem, kar je s tem povezano. Ena
od tem je bila prikaz gradenj do-
mov, ki jih oskrbuje radovlji{ko
dru{tvo. Zanimivo poglavje je bilo
prikaz gradnje tovorne `i~nice do
Poga~nikovega doma na Kri{kih
podih. Sledil je prikaz Alpinisti-
~nega odseka in nekaterih odprav
v tujini. Veliko zanimivih in ko-

ristnih informacij je natresel Tone
Tom{e. Pred letom 1900 se je
planinstvo za~elo razvijati tudi na
na{em obmo~ju. Leta 1893 je bilo
ustanovljeno Slovensko planinsko
dru{tvo. Prvi dve podru`nici sta
bili Kamni{ka in Savinjska. ^etrta
po vrsti pa je bila ustanovljena
radovlji{ka podru`nica. Datum us-
tanovitve je 10. marec 1895.
Obmo~je radovlji{ke podru`nice je
bilo zelo ob{irno, saj je obsegalo
predel od Bele pe~i pa vse do
Kranja. Med ustanovitelji so bili
zelo pomembni ljudje tistega ~asa.
Zanimiv je podatek, da je radov-
lji{ka podru`nica imela tudi svojo
kolesarsko sekcijo, njen ustano-
vitelj pa je bil Hugo Roblek.
Radovlji{ko planinsko dru{tvo

oskrbuje tri planinske postojanke.

Roblekov dom na Begunj{~ici,
Valvazorjev dom pod Stolom in
Poga~nikov dom na Kri{kih podih.
Alpinisti~en odsek je zelo pomem-
ben dejavnik v dru{tvu. Iz njega
izhajajo gorska re{evalna slu`ba
in planinski vodniki, ki delujejo
predvsem zaradi sodelovanja ~lan-
stva. V dru{tvu delujejo tudi mla-
dinski odsek, {portno-plezalni od-
sek, markirna sekcija in {e kaj bi
se na{lo. Dobro sodelujejo z le{-
ko pihalno godbo in Avsenikovo
hi{o.
Na tem mestu naj povabimo vse

ljubitelje planin, da se udele`ijo
osrednje prireditve ob 110- letnici
delovanja dru{tva, ki bo 3. sep-
tembra pri Roblekovem domu.

Matja` Klemenc

^astitljiv jubilej Planinskega dru{tva Radovljica

V petek, 15. aprila, so v prostorih
Gorenjske banke v Radovljici s
kraj{im kulturnim programom od-
prli slikarsko razstavo avtorja To-
neta Kav~i~a. Je ~lan Dru{tva li-
kovnikov Ljubljana, v okviru kate-
rega redno sodeluje na slikarskih
sre~anjih, kolonijah, ex-temporih
in razstavah. Najraje slika motive
iz narave, pa tudi stare va{ke hi{e
in objekte, ki propadajo. Tako jih
iztrga iz pozabe in jih ohranja za
naslednje rodove. Njegove ro~ne
spretnosti se ka`ejo tudi v izdelkih
iz lesa, pa tudi v restavratorstvu,
saj je `e marsikateri predmet ohra-
nil in za{~itil pred propadanjem. O
sebi je povedal tole:
"Na{a dru`ina je bila iz Dra`go{

in je {tela deset ~lanov. Moji star{i
so se z otroki leta 1942 morali uma-
kniti na Jelovico. Kot ostalim Dra-
`go{anom so jim dom po`gali. Z
Lancovega, kamor so se zatekli, so
jih izselili v tabori{~e v Nem~ijo.

Tam sem leta 1943 prijokal na
svet. Po vojni smo se vrnili v do-
movino. Nastanili so nas v Kamni
Gorici, kjer s svojo dru`ino `ivim
tudi danes. Z `eno imava tri otro-
ke, ki so se `e osamosvojili, rada
varujeva vnu~ke.
Vse `ivljenje sem delal v svojem

ljubem poklicu. Mizaril sem in ob-
deloval les na vse na~ine. Vedno
sem `elel napraviti kaj novega.
Zato ni ~udno, da sem se pred ka-
k{nimi desetimi leti lotil tudi risan-
ja. Sprva sem risal in barval po pa-
pirju samo zase. Kasneje pa sem se
na prigovarjanje slikarjev v~lanil v
Dru{tvo likovnikov Ljubljana. Tam
se lahko vklju~ujem v razli~ne
te~aje in slikarske kolonije po Slo-
veniji. Preizku{am se v razli~nih
tehnikah. Zelo so mi v{e~ oglje,
svin~nik in akril. Tudi vse okvire
za slike izdelam sam."
Do zdaj je imel `e ve~ samostoj-

nih razstav: v Kamni Gorici, v

hotelih Park in Krim na Bledu, v
Son~ku v Kranju, na Vrhniki in v
Bitnjah. Trenutno so poleg razs-
tave v Radovljici na ogled po-
stavljena njegova dela tudi v
Domu Petra Uzarja v Bistrici pri
Tr`i~u.
Kritiki so o njegovem delu de-

jali: "… talent, sposobnost ter vo-
lja ustvarjalca Toneta Kav~i~a
nadaljujejo tradicijo ustvarjanja
in nastajanja ljudske umetnosti.
Kav~i~ se spontano in namerno
dotika zgovornosti dogodka sa-
mega in ga izra`a v svojem likov-
nem jeziku. Pri tem pa izbira in
posega brez obotavljanja po {iro-
ki paleti ustvarjalnih na~inov,
med katerimi se po~uti kljub svo-
ji skromnosti obvladujo~e do-
ma~ega."
Vabljeni, da si ogledate razstavo

v Radovljici, ki bo odprta {e do
srede junija.

Ivanka Koro{ec

Slikarska razstava Toneta Kav~i~a



V Kulturnem domu v Kropi je
potekala zaklju~na prireditev pro-
jekta @ivimo zdravo. Da je projekt
v Kropi za`ivel, imajo najve~ za-
slug Ob~ina Radovljica, Krajevna
skupnost Kropa in Zavod za zdra-

vstveno varstvo
Kranj, ki so pro-
jekt vodili. Sku-
pno {tirinajst pre-
davanj in de-
lavnic se je ude-
le`ilo okrog 50
slu{ateljev, po
ve~ini starej{ih
od 50 let.
Uvodni govor

na zaklju~ni pri-
reditvi je imel
radovlji{ki `up-
an Janko Se-
bastijan Stu{ek.
"Moram re~i, da
sem prijetno pre-
sene~en. Projekt
je zastavljen {ir-
{e. Z njim je za~el
Zavod za zdrav-
stveno varstvo
Kranj v Prekmur-
ju, kjer so sta-
tisti~ni podatki

kazali kriti~en odnos do prehrane.
Namen vsega tega je spremeniti
svoje navade. Projekt je dvignil in
zdru`il kraj. Vesel sem, da je uspel.
Zavodu ̀ elim, da uspe tudi drugod
po Sloveniji in da se {e kdaj vidi-
mo." 
Alenka Hafner, predstavnica Za-

voda za Zdravstveno varstvo
Kranj, je ob koncu projekta povze-
la nekaj misli: "Namen delavnice
je skrb za zdravje. Ko je treba za
zdravje skrbeti, radi na to pozablja-
mo. S samim zavedanjem lahko
marsikaj spremenimo. Zavedam se,
da se `ivljenjski slog spreminja
po~asi. Zadovoljna bom, ~e bo na
jedilniku kak{no jabolko ve~ in ~e
se boste v teh lepih pomladanskih
dnevih odpravili v naravo. Da je
na{ projekt v celoti uspel, gre za-
sluga radovlji{ki ob~ini in njenemu
`upanu. Vesela sem, da smo projekt
z veliko dobre volje izpeljali do
konca." Za dobro razpolo`enje so
na zaklju~ni prireditvi poskrbeli
u~enci Osnovne {ole Lipnica, ki so
zaigrali igrico Pekarna mi{ ma{, in
Veronika Resman z igranjem na ki-
tari. Za konec prireditve se je tudi
Stane Habjan, predsednik Krajevne
skupnosti Kropa, zahvalil vsem

sodelujo~im pri projektu in na
prireditvi.

Matja` Klemenc

Otvoritev leto{nje turisti~ne se-
zone kampa [obec je bila 23.
aprila. Direktor Rado Urevc je o
pripravah in pri~akovanjih za
novo sezono povedal: "V pri-
pravah so nam `e po tradiciji pri-
sko~ila na pomo~ le{ka dru{tva,
med njimi je po {tevilu ~lanov
najmo~nej{e dru{tvo upokojen-
cev. Hvala vsem za pomo~.
Precej dela smo imeli s saniranj-
em Spodnje plane, kjer so bile
ceste uni~ene po lanskih po-
plavah, v celoti pa je obnovljen
tudi most preko Save. V kampu
smo uredili vse makadamske
poti, investirali smo tudi v
zmogljivosti pralnice. Na vzhod-
nem delu smo v sodelovanju z
Zavodom za varstvo narave in
fundacije iz kne`evine Monaco
uredili del mokri{~a ter tako
omogo~ili dostop in ogled za
javnost. Razgledna plo{~ad bo
predana namenu pred proslavo

ob prvem maju, ki bo po tradici-
ji ob 14. uri."
Lani je bilo v kampu [obec

92.000 no~itev in ve~ kot 22.000
gostov, kar je za 10 odstotkov
ve~ kot predlani. Letos na~rtujejo
23.800 gostov in 100.000 no-
~itev.
V na~rtu je tudi gradnja ~istilne

naprave in komunalne infra-
strukture, ki bo omogo~ena s
sredstvi za razvoj iz programa
Phare. Vodja oddelka za infra-
strukturo pri radovlji{ki ob~ini
Rado Pintar je o tem projektu
povedal: "Ob~ina Radovljica je
lani z ob~ino Preddvor in v sode-
lovanju z Agencijo za regionalni
razvoj Slovenije kandidirala na
razpisu za sredstva Evropske
skupnosti in bila izbrana. Za~elo
se je `e lani v juniju, a kar {est
mesecev smo porabili za biro-
kracijo, zadnje tri mesece pa za
izdelavo projekta. Odobreno je

bilo 14,4 milijona tolarjev
(60.000 EUR), od katerih bo
unov~enih 14.280.000 tolarjev
(59.500 EUR). Avans na ta znesek
smo `e dobili, ostalo bomo ~rpali
po pora~unu, ki ga moramo od-
dati do 27.maja. Nekaj sredstev
za ta projekt bo namenjeno tudi
iz ob~inskega prora~una."
Vsi pri~akujemo, da bo tudi

letos na [obcu plapolala modra
zastava. To je priznanje, ki ga na
evropski ravni podeljuje Fun-
dacija za okoljsko vzgojo. Za pri-
dobitev ekolo{kega znaka modra
zastava lahko kandidirajo vsa
naravna kopali{~a na obali in v
notranjosti de`ele, izpolnjevati
pa morajo visoke zahteve o
okoljski vzgoji in obve{~anju,
okolju prijaznem poslovanju,
kakovosti kopalne vode ter
varnosti in storitev. [obec si jo
gotovo zaslu`i.

Ivanka Koro{ec

V prijazni vasici Pera~ica, eni
izmed vasi v Krajevni skupnosti
Brezje, so 22. aprila na kri`i{~u
lokalne in va{ke ceste, posadili
va{ko lipo, ki bo simboli~no obo-
gatila kraj in predstavljala po-
vezanost okolja in turizma v vasi.
Posaditev lipe so zdru`ili z akcijo
Turisti~ne zveze Slovenije ob dnevu
zemlje. Organizator in gostitelj ak-
cije je bilo novoustanovljeno
Turisti~no dru{tvo Pera~ica.
Slovesnosti so se poleg doma~inov

udele`ili {e: predsednik KS Brezje
Jakob Langus, ki je v svojem nago-
voru poudaril, da z dobrim sodelo-
vanjem Turisti~nega dru{tva Brezje,
Krajevne skupnosti Brezje ter gorenj-
ske turisti~ne zveze pri~akuje napre-
dek na turisti~nem podro~ju. Vasica
je obdana z naravovarstvenimi in
ekolo{kimi znamenitostmi: potokom

Pera~ica s pore~jem, slapovoma
Pera~ica (zgornji in spodnji) ter kam-
nolomom zelenega tufa.
Kon~ujejo projekt "Son~na pot",

ki vklju~uje u~ne in konjske poti na
obmo~ju Pera~ice in bogati delo-
vanje turizma s poudarkom na
kme~kem in izletni{kem turizmu v
vaseh krajevne skupnosti Brezje.
Med gosti, ki so spremljali do-
godek, so bili {e: predsednik
dr`avnega sveta Janez Su{nik,
radovlji{ki pod`upan Jo`e Rebec,
predsednika krajevnih skupnosti
Kovor in Podnart, predsednica
Dru{tva za varstvo okolja Radov-
ljica, predsednik Turisti~nega
dru{tva Brezje, predsednik Turi-
sti~nega dru{tva Pera~ica in
predsednica Rde~ega kri`a Brezje.
Za kulturni program je poskrbel
Me{ani pevski zbor Ljubno, prijet-
no pesmico pa so zapele deklice iz
dru`in Kokalj in Kr~. Lipo je skupaj
s patrom Mihom z Brezij
blagoslovil `upnik Ciril Lazar iz
Le{, gospodinje iz vasi pa so goste
pogostile s doma~imi dobrotami.

Valerija Ker{i~

Na Bledu se je 19. in 20. aprila
odvijal 27. pokal Bleda - barmansko
tekmovanje v me{anju pija~. Na{i
profesionalni barmani so se pomerili
v dveh kategorijah, in sicer v dolgih
pija~ah (long drinku) in v kratkih
sladkih pija~ah (after dinner drinku).
Tekmovanja se je udele`ilo tudi ne-
kaj tujih delegatov iz barmanske zveze.
V sredo, 20. aprila, so se v do-

poldanskem ~asu v me{anju pija~
pomerili srednje{olci v pripravi brez-
alkoholnega koktajla. Drugo mesto v
skupnem se{tevku je zasedla na{a
Srednja gostinska {ola Radovljica.
Med profesionalnimi barmani so

Gorenjci osvojili kar tri pokale. Pokal
za prvo mesto v obeh kategorijah in
v skupnem se{tevku je res da od{el v
roke Stojanu Kri`manu iz Ljubljane,
a zato je v kategoriji dolgih pija~
pokal za drugo mesto dosegel Ale{
Petek z Bleda, pokal za tretje mesto
pa Gregor Kern. V kategoriji kratkih
sladkih pija~ je Le{~an Edin Ha-
la~evi} s koktajlom "Cime Soccer"
prav tako dosegel odli~no drugo
mesto.
Podelitev priznanj in zaklju~na

ve~erja je potekala v hotelu Astoria
z odli~no kulinari~no gostijo pod
taktirko Matev`a Strajnerja. Ve~ o
samih dogodkih na{ih barmanov, ki
ime Slovenije ponesejo tudi v daljni
svet, si lahko pogledate na spletnih
straneh dru{tva barmanov www.dbs-
slo.com.

Elvisa Hala~evi}

zanimivostran 14 6. maj 2005

Gosttus d.o.o.
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Radovljica, 4. april - U~enci in u~i-
telji Srednje gostinske in turisti~ne
{ole v Radovljici so pripravili eko-
lo{ko obarvan dan, z naslovom "Eko
dan". Poleg razstave cvetli~nih in os-
talih izdelkov iz naravnih sestavin so
dijaki pospravljali smeti tudi po oko-
lici Radovljice in po Obli gorici. Med
dejavnostmi, ki so jih predstavili na
zaklju~ni prireditvi, so bili izdelava
ko{ev za plastiko in namestitev le-

teh po razredih, barvanje in poslika-
va smetnjakov, urejanje in ~i{~enje
povr{in v okolici {ole. Predstavili so
tudi ekolo{ko pridelana `ivila, kot
sta sojin napitek in eko kruh. Vse to
je bilo {e obogateno s plakati in do-
datnimi informacijami o pridelova-
nju eko `ivil, recikla`i in vsesplo{ni
ekolo{ki naravnanosti skupnosti ter
posameznikov.

Simon Habjan

iz `ivljenja na{ih dru{tev 15 stran6. maj 2005

Brez gorskih re{evalcev ne bi {lo
Begunje -  Sobotno de`evje 8.

aprila je prepre~ilo prikaz re{eva-
nja z helikopterjem v dolini Drage,
vendar se je kljub temu gorska
re{evalna slu`ba predstavila v
gosti{~u Avsenik.
Predstavljeno je bilo delo, ki ga

ta organizacija opravlja `e od leta
1912. Za gorske re{evalce je bilo
pomembno leto 1955, ko so se
slu`be alpskih de`el zdru`ile oz.
povezale v skupno organizacijo
Ikar. Helikoptersko re{evanje se je
v Sloveniji uveljavilo po letu
1960, in to z gorskim helikopter-
skim re{evanjem. Organizacija
{teje 509 ~lanov, od tega 82
in{truktorjev, 49 zdravnikov
re{evalcev, 39 re{evalcev letalcev
ter 29 vodnikov psov in kar 137
pripravnikov. Slu`ba je povezana

v 8 re{evalnih skupin, ki delujejo
po razli~nih delih Slovenije.
Naloge gorskih re{evalcev so raz-
li~ne: od pomo~i ponesre~encem v
gorah in re{evanja izpod sne`nih
plazov do iskanja pogre{anih oseb
v gorah, de`urstev na letali{~u
Brnik, pa tudi pomo~i ob naravnih
nesre~ah.
Do lanskega leta so nudili po-

mo~ 6300 po{kodovancem, v do-
lino pa so pripeljali tudi 1500
mrtvih oseb. Samo v letu 2004 so
imeli ve~ kot 300 re{evalnih akcij,
od tega nekaj manj kot 100 s po-
mo~jo helikopterja. V leto{njem
letu je bilo `e 42 akcij, polovica v
gorah, kjer so umrle 4 osebe, skup-
no pa so poskrbeli za 10 mrtvih.
Delo gorskih re{evalcev obsega

tudi seznanjanje javnosti o posle-

dicah nesre~ in vzrokih zanje,
seveda z namenom, da bi se te vi-
soke {tevilke ~im bolj zmanj{ale.
Najve~ ljudi se v gorah ponesre~i
na planinskih poteh, pove~uje pa
se odstotek nesre~ v povezavi s
{portnimi aktivnostmi v zraku in
na vodi.
Kljub visoki strokovnosti re-

{evalnega kadra {e vedno pri-
manjkuje zdravnikov v klasi~nem
re{evanju. Trenutno je za to vrsto
dela usposobljenih 12 zdravnikov,
letos pa naj bi se jih pridru`ilo {e
pet. Gorska re{evalna slu`ba je
brez dvom organizacija, ki si za-
slu`i vso pohvalo, tako za
po`rtvovalnost kot tudi za
strokovno delo takrat, ko je to naj-
bolj pomembno.

Simon Habjan

Gasilska slovesnost na Brezjah

Novo gasilsko vozilo za radovlji{ke gasilce

Prostovoljno gasilsko dru{tvo
Brezje je lani za~elo z javno pred-
stavitvijo projekta zbiranja sred-
stev za nakup novega gasilskega
vozila. Zlo`enko z osnovnimi in-
formacijami o vozilu in o mo`nem
na~inu financiranja so dobila vsa

gospodinjstva na obmo~ju Krajev-
ne skupnosti Brezje. Jeseni je
stekla akcija obiskov po hi{ah, kjer
so gasilci krajanom osebno pojas-
nili mo`nosti zbiranja prosto-
voljnih prispevkov.
Kot je povedal predsednik dru{-

tva Izidor Arih, se je skoraj po-
lovica aktivnega prebivalstva v
krajevni skupnosti odlo~ila, da s
finan~nimi sredstvi pomagajo pri
nabavi novega vozila. Upravni
odbor dru{tva je konec leta izbral
najbolj{ega ponudnika. Podpisane
so bile pogodbe in vpla~ani avan-
si. Na transakcijskem ra~unu, od-
prtem posebej za zbiranje sredstev,
se je zbralo do konca marca letos
okoli 14 milijonov tolarjev.
Gasilci PGD Brezij se zahvalju-

jejo vsem krajanom za izkazano
zaupanje, vsem sponzorjem, ki so
prispevali sredstva za nakup
novega vozila in `upanu Janku
Stu{eku za razumevanje in pod-
poro pri projektu.

Valerija Ker{i~

Gasilsko zvezo ob~ine Radovljica
sestavlja 13 prostovoljnih in eno in-
dustrijsko dru{tvo. Eno izmed teh je
radovlji{ko, ki {teje kar 97 ~lanov.
Delo gasilskega dru{tva je zelo

raznoliko, med drugim so tudi inter-
vencije, na katerih so lani radovlji{ki
gasilci sodelovali kar 72-krat, od teh
je bilo 38 po`arov, ena intervencija z
nevarno snovjo, 24 tehni~nih inter-
vencij, 4-krat naravna nesre~a in 5-
krat prevoz pitne vode.
Udele`ili so se tudi raznih tekmo-

vanj. Na podlagi razpisov Gasilske
zveze ob~ine Radovljica in Gasilske
zveze Slovenije je na raznih izo-

bra`evanjih sodelovalo 57 ~lanov,
ki so vsi uspe{no opravili te~aje.
V leto{njem letu radovlji{ke

gasilce ~aka prijetno do`ivetje, saj
bodo dobili novo gasilsko vozilo.
Ve~ino sej poveljstva je bilo
posve~enih dolo~itvi kriterijev za
nabavo novega vozila, opremlj-
enosti vozila in ureditvi gara`nih
prostorov za novo vozilo.
Ker novo vozilo {e ni opremljeno,

potrebno pa je tudi obnoviti gara`na
vhodna vrata, so organizirali akcijo
pobiranja prostovoljnih prispevkov.
Zato prosimo, prisluhnite njihovim
pro{njam, kajti tudi z va{imi prosto-

voljnimi prispevki boste pomagali,
da bodo radovlji{ki gasilci od junija
naprej z novim vozilom hitreje pri{li
do vas. Ne samo takrat, ko bo
zagorelo ali ne boste mogli odpreti
vrat, ko bo voda zalila va{e prostore
ali pa ma~ka ne bo mogla splezati z
drevesa, kajti gasilci ne re{ujejo
samo po`arov, ampak tudi `ivljenja
ljudi in `ivali. Za vse prostovoljne
prispevke se vsem `e v naprej zah-
valjujejo. Sre~en si lahko le toliko,
kolikor da{ drugemu, in to ne iz zla-
gane sebi~nosti in prera~unljivosti,
temve~ iz srca.

Valerija Ker{i~

Ko je potrebna pomo~ so~loveku
Krajevna organizacija Rde~ega

kri`a Radovljica ima sede` v gra{-
~ini na Linhartovem trgu 1. Njen
obstoj sega v leto 1940, nadalje-
vanje zasledimo v letu 1945 (sa-
marjanska listina). Namen delova-
nja rde~ega kri`a je pomagati so-
~loveku v stiski. Beseda pomo~ je
zelo {irok pojem, lahko jo dajemo
ali prejemamo, oboje pa je vredno
velikega spo{tovanja.
Prostovoljke Rde~ega kri`a po-

znamo veliko na~inov pomo~i, od
materialnih dobrin, prijaznih po-
govorov s ~utnimi nasveti in {e
mnogo dobrih del bi lahko na{teli.
Opa`amo vedno ve~ji porast po-
mo~i mladim dru`inam. Pri pro-
stovoljnem delu ni pomembna
starost ali dru`inski polo`aj. ^lo-
vek, ki pomaga so~loveku v stiski
opravi humano delo, nekoga o-
sre~i, sebe pa duhovno obogati.
@e nekaj let se trudimo, da

pripravimo za starej{e krajanke in
krajane v Osnovni {oli A. T. Lin-

harta v Radovljici sre~anje in skup-
no dru`enje starej{ih od 75 let. Na
sre~anje so vabljeni starej{i, ki bi-
vajo na svojih domovih, in tisti, ki
so oskrbovanci Doma J. Benedika
v Radovljici. Skupaj jih razvese-
limo s kulturnim programom, po-
gostitvijo, pogovorom in pova-
bilom za naslednje leto.
Za vse je potrebno {e nekaj, ~esa

nam ne bo dal nih~e drug kot ~lo-
vek, ki ima odprt ~ut za so~loveka.
To so sredstva, brez katerih je tudi
prostovoljno delo onemogo~eno.
Na~in, kako jih pridobimo, je po-
znan. Zato bomo pobirali po KS
Radovljica prostovoljne prispevke
in ~lanarino, ki zna{a 300 tolarjev
na osebo ali 500 tolarjev na
dru`ino. Zbrane prispevke porabi-
mo za starej{e krajane, humani-
tarno delo, odpravljanje trenutnih
stisk ter jubileje starej{ih ob ~asti-
tljivi starosti.

Beti Rems, Krajevna organi-
zacija Rde~ega kri`a Radovljica

Novice iz Obmo~nega zdru`enja veteranov
vojne za Slovenijo Radovljica-Jesenice
V domu veteranov v Radovljici so

~lani PO ZVVS 31. marca na 12. seji
pregledali zapisnik 11. seje, predsed-
niki zdru`enj so pripravili poro~ila,
predsednik Pokrajinskega odbora
Gorenjske Janez Koselj in sekretar Dra-
go Rozman sta pripravila zbirno po-
ro~ilo in ga posredovala ZVVS, do-
govorili pa so se tudi o obele ìtvi 15.
obletnice manevrske strukture narod-
ne za{~ite. Obravnavali so tudi predlo-
ge za prejemnike zahvalne listine kra-
njskega zdru`enja in ~astnega znaka
slovenska dru ìna obmo~nega zdru-
`enja [kofje Loke in Kranja. Seznanili
so se tudi z aktivnostmi organiza-
cijskega odbora Zdru`enja borcev in
udele`encev NOB obmo~ja Radov-
ljica pri organizaciji 20. spominskega
pohoda borcev, veteranov in sloven-

skih ~astnikov na Triglav.
Teni{ko prvenstvo dvojic
V soboto 14. maja, se bo ob 9. uri na

tenis igri{~u pri Mihu na Sto~ju v Kropi
odvijalo tradicionalno teni{ko prvenstvo
dvojic Pokrajinskega odbora zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo za Gorenjsko
"Kropa 2005". Organizator je pokrajins-
ki odbor ZVVS Gorenjske. Izvajalec pa
komisija za {port in pohodni{tvo
OZVVS Radovljica - Jesenice, kjer zbira-
jo prijave do 11. maja na sedè u ob-
mo~nega zdru ènja Radovljica - Jese-
nice, Gorenjska c. 27. Radovljica.
Dan veteranov vojne za Slovenijo
21. maja bo na GEOSU dan Zveze

veteranov vojne za Slovenijo in 15 -
obletnica manevrske strukture narod-
ne za{~ite.

Valerija Ker{i~

Eko dan s srednje{olci

Zaklju~ena letna skup{~ina krajevnega zdru`enja zveze borcev
Krajevno zdru`enje ZZB NOB

Radovljica danes {teje `e 186
~lanov, katerih povpre~na starost
se nenehno zvi{uje. Organizacija
je sicer odprta za vse, ki priznava-
jo pridobitve NOB, zato v svoje
vrste vabijo tudi mlaj{e.
Na letni skup{~ini so se ~lani in

simpatizerji seznanili tudi z prob-
lemi, ki tarejo krajevno zdru`enje:
predvsem grobi{~e 23 padlih par-
tizanov v grajskem parku v Ra-
dovljici, ki je s sprejemom zakona
o vojnih grobi{~ih v letu 2003 po-
stalo dr`avna last. Sanacija gro-
bi{~a se je `e za~ela, vendar se je
zaradi slabega vremena kasneje
ustavila. Grobi{~e v grajskem
parku je tar~a vandalizma, vloma
v grobnico, ob in na grobi{~u pa
najdemo tudi cigaretne ogorke,
plo~evinke in pasje iztrebke. Kako
to prepre~iti, je drugo vpra{anje.
Potreben bo pogovor z vodji obeh
srednjih {ol v Radovljici, redarsko

slu`bo in krajevno skupnostjo ter
turisti~nim dru{tvom. Med gro-
bi{~a v radovlji{ki ob~ini spadata
tudi grobi{~i v Begunjah in v
Dragi. V ob~ini je 95 kulturnih
spomenikov, od teh jih je raz-
gla{enih 43. Odprto pa je {e vedno
vpra{anje o prestavitvi spomenika
Antona De`mana iz zdaj{nje
lokacije pri knjigoveznici na us-
treznej{e mesto.
Na letni skup{~ini so si bili nav-

zo~i edini, da je potrebno ve~je
sodelovanje z dru{tvi in organi-
zacijami. S pomo~jo mladih ra-
ziskovalcev, otrok takratnih bor-
cev, ki bi bili pripravljeni razisko-
vat osebna pri~evanja ljudi, ki so
{e `ivi in so se borili pred 60-timi
leti, pa znova obuditi spomine na
partizane, ki so se borili za bolj{i
jutri, kajti to je zgodovina, ki se je
ne sme pozabiti.
Seznam prireditev, ki se jih bodo

udele`ili

7. maja ob 16. uri vseslovenska
prireditev ob 60-letnici zmage nad
fa{izmom in nacizmom v Ajdov{~ini.
8. maja ob 15. uri v Begunjah,

spominska prireditev ob 60-letnici
osvoboditve Begunj in takratnih
zapornikov.

Valerija Ker{i~

[estega maja gasilci PGD Brezje pripravljajo glasbeni ve~er. 7.
maja bodo ob zaklju~ku praznovanj, povezanih z zavetnikom gasil-
cev sv. Florjanom, gasilci z Brezij organizirali `e 5. jubilejno ro-
manje gasilcev k Mariji Pomagaj. Ob 14. uri se bo za~elo zbiranje
gasilcev iz vse Slovenije, ob 15. uri bo slovesno bogoslu`je, ki ga
bo vodil ljubljanski nad{kof in metropolit msgr. Alojz Uran. Po
ma{i bo blagoslov vozil in tehnike na trgu pred baziliko. Sledil bo
slovesen prevzem novega gasilskega vozila. Po prevzemu bo
dru`abno sre~anje za gasilce, krajane in goste. Za prijetno vzdu{je
bo poskrbela skupina Krila.

Dvanajsti maj, praznik medicinskih sester
Dvanajstega maja bodo medi-

cinske sestre in zdravstveni tehniki
skupaj s svojimi stanovskimi kole-
gi po svetu praznovali svoj praz-
nik. Letos bo potekal pod motom
"Skrb za ~loveka".
Medicinske sestre in zdravstveni

tehniki so tista poklicna skupina,
ki se pri svojem delu tesno sre~uje-
jo z drugimi ljudmi. Medicinska
sestra je vzgojiteljica v svojem de-
lovnem okolju, doma in tudi v {ir{i

skupnosti. Je pomembna zdrav-
stvena vzgojiteljica, saj je ves ~as
svojega delovnega dne in tudi iz-
ven tega na razpolago najrazli-
~nej{im uporabnikom. Ljudje, za
katere skrbijo in odgovarjajo, so z
njihovim delom prete`no zado-
voljni, le redki ga brez zadr`kov
tudi kritizirajo. Le malokdo pa se
zaveda, da je medicinska sestra
samo ~lovek, ~lovek, ki ima svojo
dru`ino, svoje probleme in svoje

`ivljenje, pa vendar mora biti in je
vedno nasmejana, prijazna do
vseh bolnikov, saj ljubi svoj poklic.
Njena prijaznost in toplina ter zav-
zetost in delavnost so vrline, ki
bolniku vrnejo voljo do `ivljenja.
Vedno je premalo napisanega o
medicinskih sestrah in njihovem
delu, pa vendar se jih tudi s tem
zapisom vsaj malo spomnimo in
jim ~estitamo za njihov praznik.

Valerija Ker{i~



{portstran 16 6. maj 2005

Odprto prvenstvo [panije
Na odprtem plavalnem prvenstvu [panije sta uspe{no nastopili dve radovlji{ki

plavalki Sara Isakovi~ in Anja Klinar. Anja Klinar je bila prva na 400 m me{ano,
druga na 200 m me{ano, tretja na 200 m prsno in peta na 200 m delfin. Na naj-
vi{jo stopni~ko je stopila tudi Sara Isakovi~ v svoji najmo~nej{i disciplini 200 m
prosto. Dvakrat se je uvrstila na tretje mesto (100 m prosto, 400 m prosto) in za
las zgre{ila finale v disciplini 50 m prosto. (M. K.)

Ostrava na ^e{kem
V Ostravi je potekal mednarodni plavalni miting, na katerem so nastopili

plavalci in plavalke iz sedmih dr`av. Edino zmago izmed na{ih plavalcev je os-
vojila Lavra Babi~, v disciplini 400 m prosto. Luka Turk je bil drugi v najdalj{i
disciplini 1500 m prosto. Na stopni{ke, na tretje mesto, se je povzpela {e Jasna
Ovsenik v disciplini 400 m prosto. (M. K.)

Osemnajsto mednarodno plavalno tek-
movanje za pokal Je`ek

V organizaciji Plavalnega kluba Ljubljana je v prestolnici potekal 18. medna-
rodno plavalno tekmovanje za pokal Je`ek. Izmed radovlji{kih plavalcev je v
kategoriji mlaj{ih de~kov uspe{no nastopil Deni Bleki~. Trikrat se je uvrstil na
drugo mesto, in sicer v disciplinah 50 m delfin, 50 m hrbtno in 50 m prosto. (M. K.)

Spomladanski del v malonogometni ligi
Zadnjo nedeljo v aprilu se je za~elo tekmovanje v najbolj mno`i~ni rekreaciji

v radovlji{ki ob~ini, ob~inski ligi v malem nogometu. Tekmovanje je malo raz{ir-
jeno, saj poleg klubov iz radovlji{ke ob~ine sodelujejo {e klubi iz blejske, bohinj-
ske, `irovni{ke in jeseni{ke ob~ine. Za razliko od lanskega tekmovanja bo
leto{nja liga {e bolj {tevilna. V lanski sezoni je nastopilo 36 ekip, letos pa je ta
{tevilka {e za {tiri ekipe ve~ja. Naslov brani ekipa Lipc. Pobli`je si poglejmo
posamezne skupine. V skupini A nastopajo: Lipce, Club Caffe, Kavarna Ejga,
Baco, Cifra, Jack Daniels, Karavanke- Oaza, Ribno, Ka{arija team in Prva
Jakostna. Skupino B sestavljajo: Smola, Lancovo, Mo{nje, Adrijan, B 52, Pegaz,
Tea-ter Mesec, Kamna Gorica, Pizzaria Jur~ek in The kobacay's. V C skupini
sre~amo naslednje ekipe: Krokar, Trim tim, Podnart Veterane, Utrip, Iso-span,
Brezje, Extreme, Sokol bar- Grafite, ASP Primo`i~ in Zvezde Gorje. V zadnji, D
skupini so: Koro{ka Bela, Dadi - suha gradnja, Iskra Medical, A. Ga{perin, Begne,
Brezje mladi, Vrbnje, Nadebudne`i, Donat in Mo{nje mladi - Cometal. (M. K.)

Teni{ka sezona
[e ne dolgo nazaj so se {tevilni ljubitelji drsanja veselo drsali po ledu teni{kega

igri{~a. Pomladansko vreme je stopilo drsalno povr{ino in teni{ka igri{~a so spet
postala tisto, za kar so v prvi vrsti namenjena. V radovlji{kem teni{kem klubu so
pripravili cenik za leto{njo sezono. Pristopnina za odrasle zna{a 3.000 tolarjev, za
redne {tudente, dijake in u~ence pa zna{a 1.000 tolarjev. Letna ~lanarina je za
odrasle 7.000 tolarjev, ob tem pa dobijo {e tri nalepke. Za {tudente, dijake in u~ence
je cena polovi~na, prav tako pa so vklju~ene tri nalepke. Nalepka pomeni uro igra-
nja, na voljo pa so tri vrste nalepk, in sicer zelena, modra in rde~a. Z zeleno nalep-
ko se lahko igra brez omejitev, uporabljajo jo lahko ~lani, {tudentje, dijaki in u~en-
ci. Modra nalepka je namenjena {tudentom, dijakom in u~encem, velja pa za igranje
v delavnikih do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ni omejitev. Rde~o nalep-
ko lahko koristijo starej{i ~lani - upokojenci. Velja za igranje ob delavnikih do 15.
ure. l̂ani teni{kega kluba lahko kupijo zelene nalepke po ceni 550 tolarjev, rde~e
so na voljo po ceni 400 tolarjev. Za {tudente, dijake in u~ence je zelena nalepka po
400 tolarjev, modra nalepka stane 300 tolarjev. Mo`no je tudi igranje pod ̀ arometi.
Mo`nosti sta dve: 800 tolarjev, dve rde~i ali dve zeleni nalepki, dopla~ilo 250 tolar-
jev. Minimalen nakup je pet nalepk.

Mo`nost igranja imajo tudi ne~lani. Odrasli bodo ob delavnikih do 15. ure od{teli
700 tolarjev, od 15. ure dalje ter ob sobotah, nedeljah in praznikih pa bo za uro igra-
nja tenisa potrebno od{teti 1.200 tolarjev. [tudentje, dijaki in u~enci bodo do 15. ure
v tednu od{teli 600 tolarjev, v preostalih terminih pa bo igranje 200 tolarjev dra j̀e. 

Mo`eo je nakup poslovnih kart. 700 tolarjev je ura igranja do 15. ure ob
delavnikih, 1.000 tolarjev po 15. uri ob delavnikih, sobotah, nedeljah in
praznikih ter 1.400 tolarjev pod `arometi. Minimalen nakup je 20 ur. (M. K.)

Uspe{na sezona radovlji{kih strelk
Za radovlji{kimi strelkami in njihovim  trenerjem Borom Kuki~em je uspe{na se-

zona v programu z zra~no pu{ko. Na{e strelke, ki so tekmovale v kategoriji mlaj{ih
mladink, so nastopale na regijskem prvenstvu, dr`avnem prvenstvu regije, na sed-
mih turnirjih dr`avne lige, vklju~no s finalom, in na dr`avnem prvenstvu. Na regij-
skem prvenstvu so dosegle prva tri mesta. Selma [ari~ je nastopila v ekipi gorenj-
ske regije in dosegla drugo mesto. Na sedmih turnirjih dr`avne lige so bile ekipno
{tirikrat prve, dvakrat druge in enkrat tretje. V finalu so bile ekipno prav tako prve.
V posamezni konkurenci je bila Selma [ari~ prva, Sne`ana Mitri~ tretja in Katja
Lek{e peta. Skupno je bilo osvojenih enajst medalj od {tiriindvajset mo`nih ter os-
em pokalov v ekipni konkurenci. Za zaklju~ek je bilo dr`avno prvenstvo v Lendavi,
kjer je v vseh kategorijah nastopilo ve~ kot 500 strelcev in strelk. Na{e strelke so
se {e enkrat ve~ izkazale. Ekipno so dosegle 1145 krogov, le krog manj od lastne-
ga rekorda. Med posameznicami je zmagala Selma [ari~ s 386 krogi, kar pomeni
tri manj od mednarodne norme. Sne`ana Mitri~ je z dvema krogoma manj zased-
la drugo mesto. Za obe ta rezultat pomeni osebni rekord. Katja Lek{e je s 375 kro-
gi zasedla {esto mesto. Trener Boro Kuki~ ni skrival zadovoljstva: "Za nami je
odli~na sezona. Dosegli smo veliko ve~, kot smo pri~akovali. Glede na lansko se-
zono so na{e strelke napredovale za ve~ kot 15 krogov." V juniju in juliju na{e
strelke ~aka regijsko in dr`avno prvenstvo z malokalibrsko pu{ko. (M. K.)

Kratke iz {porta

V Centru Matev`a Langusa je bilo v
za~etku marca veselo. Iz Nagana se je
vrnila slovenska reprezentanca, ki je
nastopila na specialni olimpijadi. Zelo
uspe{no je nastopil 26-letni gojenec
Centra Matev`a Langusa Bo{tjan
Bezlaj, ki se je s te prireditve, na ka-
teri je nastopilo 1800 udele`encev iz
48 dr`av, vrnil s tremi medaljami. V
svoji skupini se je v smuku povzpel
na najvi{jo stopnico, v slalomu in ve-
leslalomu pa je bil tik pod vrhom, na
drugem mestu. Med 16 slovenskimi
udele`enci je bil Bo{tjan po {tevilu
osvojenih medalj na drugem mestu.
Bo{tjan, ki je v domu, prej v Kamni
Gorici, sedaj v Radovljici, od leta

1987, je `e v za~etku kazal veliko
smisla za {port. Njegovo sobo krasijo
{tevilne medalje, zadnje tri pa bodo
imele poseben prostor. Nastop v
Naganu si je pridobil z dvema dobri-
ma uvrstitvama na specialnih {port-
nih igrah v Sloveniji, in sicer prvo in
drugo mesto. Priprave pred olimpija-
do, ki so bile v ^rni, v Kranjski Gori
in na morju, so se kasneje pokazale
kot uspe{ne. Bo{tjan je bil z uvrstitva-
mi na Japonskem zelo zadovoljen,
veselje pa so z njim delili ostali go-
jenci doma Matev`a Langusa. Ob us-
pehu je ob tem spoznal de`elo vzha-
jajo~ega sonca, pridobil si je nove pri-
jatelje. Za svoje uspehe je na spreje-

mu, ki so ga pripravili v telovadnici
doma, prejel {tevilne prakti~ne na-
grade. Sprejema so se ob gojencih
Centra Matev`a Langusa udele ìli
Bo{tjanova mama Ana, ki je bila zelo
ponosna na sina, in sosed Janez
Zupan, pri katerem je Bo{tjan dobil
veselje za delo s konji. Ni manjkal tu-
di {portna legenda 82-letni Janko
Derni~, hokejist Olimpije Mitja [ivic,
predstavnica ob~ine Majda Odar in
~lani Rotary kluba z Bleda. Vseh na-
grad je bil vesel, zadnje darilo pa mu
je prineslo najve~jo radost. V dar je
dobil mlado psi~ko, labradorko, ki jo
je takoj poimenoval Mi{a.

Matja` Klemenc

Slavje mladih radovlji{kih ko{arkarjev
Trbi` - V italijanskem Trbi`u je bil

izpeljan finalni turnir v miniko{arki
(letnik 1993 in mlaj{i). Radovlji{ki
mladi ko{arkarji, ki so zmagali `e na
turnirju v Radovljici in Feldkirchenu,
so bili najbolj{i tudi na finalu in
prepri~ljivo osvojili prvo mesto v
skupnem se{tevku. V zmagoviti eki-
pi, ki jo vodita trenerja Matija Steg-
nar in Rajko Pravdi~, so nastopili:
@an Ivane`, @iga Porenta, Tim
Novak, Jure Stroj, Rok Cilen{ek, Vid
Avgu{tin, Janez Mikoli~, Rok Roz-
man, Alja` Smolej, Grega @efran,
Nik Poga~nik in Filip Pangerc ter
Domen Ravnik (na finalu je manjkal
zaradi bolezni). Rezultati: 1. mesto:
Radovljica:Stra`i{~e 38:25, 3. mesto:
Klagenfurt:Feldkirchen 44:28, 5.
mesto: Tolmezzo:Trbi` 38:31.

Kon~ni vrstni red sezone 2004/05:
1. Radovljica, 2. Stra`i{~e, 3. Feld-
kirchen, 4. Klagenfurt, 5. Tolmezzo,
6. Trbi .̀
V Trbi`u so se na tretjem turnirju

pomerili tudi starej{i ko{arkarji (let-
nika 1991 in 1992), ki bodo zadnji
turnir imeli 28. maja v Pore~u. Tu so

se Radovlji~ani odrezali malce slab-
{e, saj so na koncu osvojili peto mes-
to. Rezultati - 1. mesto Tolmezzo:Po-
re~ 67:62, 3. mesto: Woerthersee:Fel-
dkirchen 64:47, 5. mesto: Radov-
ljica:Stra`i{~e 53:41, 7. mesto: Novi-
grad:Trbì  57:55.

Goran Lavren~ak

[e eno uspe{no leto
l̂ani PK @ito Gorenjka Radovljica so

se zbrali na vsakoletnem ob~nem
zboru, ki se ga je udele ìl tudi `upan
ob~ine Radovljica Janko S. Stu{ek.
Predsednik plavalnega kluba Jo`e Re-
bec je podal poro~ilo, iz katerega je
razvidno, da so plavalci radovlji{kega
kluba na zadnjih dveh dr̀ avnih pr-
venstvih v absolutni konkurenci osvo-
jili 37 naslovov dr̀ avnih prvakov (sku-
paj so osvojili 69 ~lanskih medalj), v
vseh kategorijah pa so osvojili 82 zla-
tih medalj (in skupaj kar 189 medalj).
Na ob~nem zboru so prejele po-

sebna priznanja PK Radovljica: Anja
Klinar, Sara Isakovi~, Alenka Kej̀ ar,
Lavra Babi~, Tamara Sambrailo, Nika
Kozamernik, posebna priznanja sta
prejela tudi trenerja Miha Poto~nik in
Ciril Globo~nik. Ostali plavalci so pre-
jeli zlata priznanja: Robi Vovk, Nejc
Poga~nik, An`e Dacar, Jasna Ovsenik,
Luka Turk in trener Ale{ Rebec.
Srebrna priznanja: Ur{ka [emrl,
Monika Mo~nik, @iga Vovk, Nina
Cesar, Maja Cesar, Robi @bogar, Denis
Medi~, Denis Erlah, Gal Isakovi~ in
trener Alen Kramar. Bronasta priz-
nanja: Majna Jazbec, Tea Zupan,
Gabriela Br~inovi~, Rok Kene, Tine
Bregar, Ju{ Poga~ar, Tadej Fermi{ek,
in @iga Zupan~i~. Za zaklju~ek tek-
movalne kariere pa: Matej Globi~nik,
Bea Avgu{tin in Ga{per No~.
Plavalni delavci so v preteklem letu

uredili zimski vrt, nove prostore za
upravo in trenerje, kupili novo opre-
mo za re{evanje iz vode, nov kombi
in novo opremo za ~i{~enje vode, ~e
omenimo le najpomembnej{e. Inve-
sticije so zahtevale veliko finan~nih
sredstev, zaradi tega sta klub in
kopali{~e imela ob koncu leta 2004 {e
14 milijonov primanjkljaja, kateri se
ob velikih prizadevanjih vodstva klu-
ba iz leta v leto zmanj{uje. Uspehi in
dobro delo vseh kopali{kih delavcev
je razlog, da je v klubu danes rekord-
nih 444 ~lanov. Vzor pripadnosti
klubu je zagotovo Anica Je`ek, ki `e
ve~ kot dvajset let prostovoljno

opravlja knjigovodska dela v klubu.
V klubu so izredno zadovoljni s

podpisom pogodbe z glavnim spon-
zorjem @itom Gorenjka Lesce, ki bo
klubu zvest vsaj do leta 2008. V letu
2005 bomo o plavalcih PK @ito
Gorenjka Radovljica zagotovo veliko
sli{ali, saj jih ~akajo svetovno prven-
stvo v 50 m bazenih v Kanadi, MEP
na Mad`arskem, sredozemske igre v
[paniji in v zimski sezoni {e EP v

bli`njem Trstu v Italiji. PK @ito
Gorenjka Radovljica bo v za~etku av-
gusta organiziral odprto dr`avno pr-
venstvo Mobitel 2005, kjer pri~akuje-
jo zelo mo~no mednarodno udele`bo
(lani v slovenskem merilu rekordnih
18 dr`av udele`enk). Na tem prven-
stvu se bo od aktivnega plavanja
uradno poslovila legenda radov-
lji{kega kluba Alenka Kej̀ ar.

Goran Lavren~ak

Uspe{ni v biatlonu
V marcu letos je bilo na Pokljuki dr`avno osnovno{olsko prvenstvo v biatlonu.

U~enci le{ke {ole so ekipno med nekategoriziranimi tekmovalci osvojili prvo mesto.
Za ekipo so nastopili Sa{a De`man, Eva Kelih, Luka Willewaldt in Ga{per Kos. Med
posamezniki je bil Luka Willewaldt tretji.

Luka je bil s svojo uvrstitvijo izjemno zadovoljen in je ob tem povedal: "S  svojo
uvrstitvijo sem zelo zadovoljen, saj sem ve~ treniral le streljanje. Od petih tar~ sem
zadel {tiri. Nastopil bom tudi naslednje leto in upam, da bo v dolini ve~ snega kot
letos in se bom lahko bolje pripravil tudi v teku." (Boris Kozinc)

Skup{~ina Plavalne zveze Slovenija v
Radovljici

Po ob~nem zboru PK @ito Gorenjka Radovljica je bila v Radovljici {e skup{~ina
Plavalne zveze Slovenije. Na tej skup{~ini so bili radovlji{ki plavalni delavci izvoljeni na
nekaj pomembnih funkcij v zvezi. Jo è Rebec bo tako {e {tiri leta podpredsednik, Ciril
Globo~nik direktor plavalnih reprezentanc, Anka Kozamernik je bila izvoljena v disci-
plinsko komisijo, Janez Berce pa v nadzorni odbor PZS. Za dolgoletni prispevek k razvo-
ju slovenskega plavanja pa je posebno priznanje prejel Janez Ba{kov~. (Goran Lavren~ak)

Zaklju~ek dr`avnega prvenstva v hokeju
U~enca Osnovne {ole F. S. Fin`garja Lesce, Pia Kranjc in An`e Török, sta z ekipo

mlaj{ih de~kov - Acroni Jesenice v sezoni 2004/05 osvojila naslov dr`avnih prvakov.
An`e je ob tem povedal: "Hokej treniram ̀ e od petega leta, za~el sem na Bledu, na

Jesenicah pa sem ̀ e peto sezono. To je moj drugi zelo dober uspeh na dr`avnem pr-
venstvu. Prvaki smo bili `e lani. Na prvenstvu je sodelovalo {est ekip. Igram krilne-
ga napadalca, ~e je potrebno pa tudi branilca. Veliko tekem smo odigrali tudi z ekipa-
mi iz drugih dr`av. V aprilu smo `e za~eli s pripravami za naslednjo sezono."

Pia pa je dodala: "Igrala sem med de~ki, ki so poskrbeli, da smo zmagali prav na vseh
tekmah dr̀ avnega prvenstva. Na tekmah nismo prejeli ve~ kot tri zadetke, za kar smo
poskrbeli vratarji. Mislim, da sem se odrezala zelo dobro in nisem dobila ve~ zadetkov
kot moji vrstniki. Da igram s fanti, mi je v{e~ in ne bom odnehala." (Boris Kozinc)

Te~aj plavanja za odrasle
Plavalni klub @ito Gorenjka Radovljica organizira 10-urni za~etni te~aj za

odrasle, ki bo potekal od 12. maja do 31. maja 2005. Te~aj bo potekal ob torkih,
~etrtkih in petkih od 20. do 21. ure.

Cena te~aja: 15.000 tolarjev. Prijave sprejemamo do 11. maja 2005 na tel 04/53 15
770 in na blagajni kopali{~a (od ponedeljka do petka, od 18. do 22. ure).

Polona Rob, PK @ito Gorenjka Radovljica

Izjemni uspehi na specialni olimpijadi v Naganu
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POGREBNE STORITVE NOVAK
Anton Novak s.p., Hra{e 19, Lesce

✤ prevozi in ureditev pokojnikov ter pokop z `alnim sprevodom
✤ ureditev vseh potrebnih dokumentov ✤ velika izbira krst in `ar

✤ organizacija in izvedba pogrebnih ceremonialov na pokopali{~ih
v ob~inah Bohinj, Bled, in Radovljica

DE@URNA
SLU@BA:
04/ 53 33 412,
041/ 655 987,
040/ 887 112

ZAHVALA

Ob bole~i izgubi drage ene, mame in stare mame

ALOJZIJE  DORNIK
roj. 1929
iz Brezovice pri Kropi

Dan hitro mine gre od nas, 
nikdar se ne ustavi ~as,
nam mine ura, mnogo let, 
s pomladjo vsako nov po ene cvet.
In kakor v morje sinja reka,
se ~as nam vsem izteka.

(Dorca Kraljeva)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, kraja-
nom Brezovice, svetu KS Kropa, DU Kropa, sodelavcem Iskre Mehanizmi,
sodelavcem Agencije Grafiti, ki ste nam izrekli pisna ali ustna so`alja, darovali
cvetje, sve~e ter ostalo pomo~. Hvala vsem, ki ste na{o mamo spo{tovali, se po-
klonili njenemu spominu in jo v tako velikem {tevilu pospremili na njeni zadnji
poti. [e posebej pa se zahvaljujemo dr. Marti Ropret za zdravljenje, `upniku
g. Antonu Vidmarju za lepo opravljen pogrebni obred in ganljivo slovo, pevcem
kvinteta Gorenjci in pevki Irmi Miheli~ za lepo petje, ter trobenta~u za odigra-
no Ti{ino. Iskrena hvala tudi pogrebni slu`bi Novak, Cirilu Kozjeku in Zali
Zupan. Vsem imenovanim in neimenovanim {e enkrat iskrena hvala.

@alujo~i: mo` Franci ter sinova Danilo in Igor z dru`inama ter ostalo sorodstvo
Brezovica,^e{njica, Kropa, Tr`i~,  april  2005

drama
PUN^KA ZA MILJON DOLARJEV ( 133 min )
~etrtek, 5.5., ob 20.00
petek, 6.5., ob 20.00
sobota, 7.5., ob 20.00

akcijska komedija
MISIJA: CUCELJ ( 91 min )
sobota, 7.5., ob 18.00
nedelja, 8.5., ob 18.00

PREPOVEDAN DOTIK ( 87 min )
nedelja, 8.5., ob 20.00

slovenski drama
RU[EVINE ( 100 min )
~etrtek, 12.5., ob 20.00

ljubezenska drama
ZELO DOLGA ZAROKA ( 134 min )
petek, 13.5., ob 20.00
sobota, 14.5., ob 20.00
nedelja, 15.5., ob 20.00

komedija
ZADETA MODELA ( 88 min )
sobota, 14.5., ob 18.00
nedelja, 15.5., ob 18.00

drama
V ISKANJU DE@ELE NIJE ( 106 min )
~etrtek, 19.5., ob 20.00
sobota, 21.5., ob 20.00
nedelja, 22.5., ob 18.00

triler
SRHLJIVE SKRIVALNICE ( 105 min )
petek, 20.5., ob 20.00
sobota, 21.5., ob 18.00

romanti~na drama
PET KRAT DVA ( 90 min )
nedelja, 22.5., ob 20.00

drama
MORJE V MENI ( 125 min )
~etrtek, 26.5., ob 20.00

komedija
BODI KUL ( 114 min )
petek, 27.5., ob 20.00
sobota, 28.5., ob 18.00
nedelja, 29.5., ob 20.00

romanti~na drama
WICKER PARK ( 115 min )
sobota, 28.5., ob 20.00
nedelja, 29.5., ob 18.00

I[^EMO KINOOPERATERJA
Linhartova dvorana Radovljica i{~e
mlaj{ega upokojenca tehni~ne predizo-
brazbe za pogodbeno delo KINO-
OPERATERJA. Usposabljanje zagotov-
sljeno. Zainteresirani pokli~ite na
{tevilko (04) 537 29 00 
vsak delavnik v dopoldanskem ~asu.
Delo je primerno za ljubitelje filmov.

kkiinnoo

KKnnjjii`̀nniiccaa  AAnnttoonnaa  TToommaa`̀aa  LLiinnhhaarrttaa
Vabimo na

TORKOVI VE^ERE
MAJ 2005
vedno ob 19.30

10.5. "GRANITNE VERTIKALE NA-
CIONALNEGA PARKA YOSEMITE"
^udovito naravo, potep po San Franciscu
in plezalne napore v skalnih stenah na-
cionalnega parka Yosemite v ZDA bo ob
diapozitivih predstavila Ur{a REBEC.

17.5. SAI BABA IN INDIJA - MIT ALI
RESNI^NOST" Kdo je Satja Sai Baba,
za katerega milijoni po svetu verjamejo,
da je avatar, utele{enje bo`anstva?
Predavatelj Bojan GORENC nam bo
razkril svojo preobrazbo, ki se je za~ela
po tem, ko se je prvi~ sre~al z njim.

24.5."NARAVNO ZDRAVILSTVO"
Marsikdo se spra{uje, zakaj naravno
zdravilstvo u~inkuje, kjer uradna medicina
odpoveduje. O tem bo predaval Mitja FA-
JDIGA ter predstavil nekaj danes najbolj
uveljavljenih zvrsti tradicionalnega zdravil-
stva.

31.5."LOV NA VETER" Predavanje o
lovu na veter, ki je najpomembnej{i del
dobrega kajtanja. O Braziliji in Kubi skozi
o~i kajtarja, `eljnega dobrega vetra, valov
in vseh dogodiv{~in, ki sodijo zraven tega
novega, zanimivega {porta, bo ob di-
apozitivih pripovedoval Andrej ^ERNE.

^etrtek, 19.5.,ob 10.30 POGOVOR O
KNJIGAH Vsak tretji ~etrtek se sre~uje-
mo in pogovarjamo o zanimivih novih in
manj novih knjigah, tokrat o knjigi "Sai
Baba govori o psihoterapiji". Vabljeni!

Ves mesec "NARAVA V MAJU"
Razstava likovnih izdelkov otrok iz odd-
elkov podalj{anega bivanja O[ A. T.
Linharta Radovljica in podru`nic Ljubno
in Mo{nje.

KNJI@NICA LESCE Ves "CVETO^I MAJ"
mesec razstava likovnih izdelkov u~encev
3. B razreda O[ F. S. Fin`garja Lesce z
u~iteljico Melito JENSTERLE.

OTRO[KE PRIREDITVE

~etrtki ob 17.00 12.5.
"PRAVLJICA O PRIJATELJSTVU".
Pravlji~no uro za otroke, stare vsaj 3 leta,
bo pripravila Alenka POTO^NIK.

Ponedeljek, 16.5., ob 17.00
"KNJI@NICA - VESOLJE ZAKLADOV".
V Linhartovi dvorani bo potekala prired-
itev ob zaklju~ku akcije za spodbujanje
branja. Za dobro voljo bo poskrbel lutkar
Bo{tjan SEVER s predstavo"Princeska
na zrnu graha" (H. C. ANDERSEN).

Torek, 17.5., ob 17.00 "KNJI@NICA -
VESOLJE ZAKLADOV". V Linhartovi
dvorani bo potekala prireditev ob
zaklju~ku akcije za spodbujanje branja.
Za dobro voljo bo poskrbel lutkar Bo{tjan
SEVER s predstavo"Princeska na zrnu
graha" (H. C. ANDERSEN) .

Sreda, 18.5., ob 17.00 "KNJI@NICA -
VESOLJE ZAKLADOV". V Linhartovi
dvorani bo potekala prireditev ob
zaklju~ku akcije za spodbujanje branja.
Za razvedrilo bo poskrbel KUD Teater za
vse Jesenice z lutkovno igrico "Kekec in
Pehta" (J. VANDOT).

19.5. "DE@NIKI ZA MEDVEDE".
Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 le-
ta, bodo zaigrali otroci iz Lutkovne
delavnice O[ Gorje pod mentorstvom
Majde SOKLI^.

26.5. "ZAKLJU^NA PRIREDITEV ZA
OTROKE". Pomladni del prireditev za
otroke bomo zaklju~ili z uli~no predstavo
"CIRKUS BAMBINUS", ki jo bo izvedel
Teater Cizamo iz Trzina.

Ves mesec "SUPERKNJIGA":
Predlagajte svojo superknjigo,
zgo{~enko, DVD … in poglejte, 
kaj predlagajo drugi!

Ves mesec "NAGRADNO VPRA[ANJE
ZA OTROKE": Vsak mesec postavimo
nagradno vpra{anje. ^e `elite sodelovati,
vabljeni v knji`nico!

Slikarska razstava Jo`eta Vogelnika
V Begunjah so v prostorih Krajevne

skupnosti 22. aprila odprli razstavo
likovnih del Jo`eta Vogelnika iz cikla
"Pot spomina, vesti in upanja". Razstava
je bila organizirana v okviru praznika
KS Begunje in ob 60-letnici osvobo-
ditve. Slovesnost ob otvoritvi je vodil
Peter Kolman, z igranjem na pre~no flav-
to pa jo je popestrila [pela Grilc. S svo-
jimi ro~nimi deli so se hkrati predstavile
tudi ~lanice babi~inega kro`ka.

Cikel 40 risb v grafiki s svin~nikom
zdru`uje zgodovinska dejstva in simbo-
liko, s katerimi sku{a avtor opozoriti na
grozote in nesmiselnost vojne. Likovna
kriti~arka Anamarija Stibilj [ajn je o Vo-
gelnikovem delu in ustvarjanju zapisala
in poudarila pomen tak{nega realisti~-
nega prikaza. To je dokumentarno gra-
divo preteklosti in sedanjosti, ki jo bele ì
rahlo~utna, premi{ljena poteza svin-
~nika. Nikakr{nih barv ni in gledal~evo
oko jih sploh ne pogre{a, saj Vo-
gelnikove risbe o ìvijo pogosto pozab-
ljeno podobo zgodovine.

Jo`e Vogelnik je bil rojen leta 1949, po

izobrazbi je elektromehanik. V svojem
poklicu ni na{el osebnega zadovoljstva
in miru, zato je leta 1972 odpotoval v
[vico, od tam pa v Ju`noafri{ko republi-
ko, od koder se je vrnil domov leta 1992.

@e pred odhodom v tujino je risal in
pisal otro{ke zgodbe. V Afriki je nada-
ljeval z ljubiteljsko likovno ustvarjalno-
stjo. Na svoji ustvarjalni poti je za~el z
risanjem risanih filmov in osvojil teh-
niko risanja, snemanja in izra`anja. Ze-
lo rad se je ukvarjal s skulpturami, temu
je sledilo abstraktno in komercialno
skulpturiranje in oblikovanje. Loteval se
je oljnega in akrilnega slikarstva ter
dekorativnega poslikavanja. Vzporedno
se je ogromno ukvarjal tudi z razvojem
tehnologije in preko tega svojim stvarit-
vam dodal {e prakti~no funkcionalno
dimenzijo. Ko sta se umetnost in tehno-
logija zdru ìli, so nastale Vogelnikove
sestavljive predizdelane freske. To so
freske, sestavljene iz segmentov, ki so
mozai~ni ali sestavljeni z vidnimi ali
nevidnimi sti~i{~i in so enakovredne
klasi~nim. Za monta`no fresko je na
mednarodnem sejmu v Celju prejel
priznanje za inovacijo. V zadnjem ~asu
je svoja iskanja intenzivno usmeril tudi
v druga~no, zahtevnej{o slikarsko teh-
niko - v oljno slikarstvo.

Jo`e Vogelnik je vsestranski umetnik.
Na enega od svojih predstavitvenih listov
je zapisal: "Vse, kar ustvarja ~lovek, je
njegov pe~at v svojem ~asu. Umetnik
spaja potrebe njega samega in ~asa v
harmoniji pri~akovanja jutri{njega dne,
ki bo prinesel nekaj popolnoma novega,
nekaj, za kar je ~love{tvo v upanju in
`elji ìvelo od praveka. @ivljenje je torej
umetnost, je lu~ in vse, kar se vidi v njej."

Ivanka Koro{ec

Janko Kralj 1929-2005

@ivljenje se izgublja in izgubi, ne raste na novo, ni ve~no kot ime.
Toda ime Janko Kralj iz Lesc bo ostalo v spominu tistih, ki jim je bil
blizu, ki so ga spo{tovali in ga imeli radi.
Izgubiti sorodnika, prijatelja, znanca pomeni izgubiti del sebe. Smrt

najdra`jega je krutost preizku{nje.
Janko Kralj se je rodil v Kamni Gorici pred 76 leti. Izu~il se je za ko-

va~a. Ro~na spretnost, hitra misel in nemirna narava so mu pomagale,
da je tisto, kar je po~el, delal dobro. Bil je inovator na podro~ju izdelave
vijakov in poznan po vsej biv{i Jugoslaviji. @e v mladih letih je spoznal
borbo za obstoj naroda in v njej po svojih mo~eh tudi sodeloval.
Vklju~il se je v obnovo, v te`kih razmerah dokon~al {olo v Ljubljani in
{olo za rezervne ~astnike ter s svojo enoto sodeloval v poizkusih
obrambe Trsta. Bil je poveljnik samostojne ~ete teritorialne obrambe
Veriga, nato referent za garnizijske zadeve in kasneje referent za mobi-
lizacijske in organizacijske zadeve v poveljstvu. Leta 1987 se je voja{ko
upokojil. Bil je tudi poveljnik {taba civilne za{~ite v KS Lesce in je to
dol`nost opravljal tudi v ~asu osamosvojitvene vojne leta 1991. Po tem
se je vklju~il v Zvezo slovenskih ~astnikov in v njej aktivno sodeloval.
Ljubezen do petja in njegova pripadnost ohranjanju slovenstva ga je

pripeljala v Veteranski pevski zbor Obmo~nega zdru`enja veteranov
vojne za Slovenijo Radovljica-Jesenice, kjer je skupaj s `eno Len~ko
sodeloval vse od ustanovitve. Z veseljem je deloval v Turisti~nem
dru{tvu Lesce, Zvezi slovenskih ~astnikov, Zvezi zdru`enj borcev, ribi{ki
dru`ini, planinskem dru{tvu in DSIT Lesce.
Ko so v krajevni skupnosti Lesce uresni~evali idejo o "sosedovi lipi"

in sadili drevorede po Lescah, je bila posajena tudi njegova lipa, ki bo
spominjala na njegova dobra dela mnoge zanamce. Bil je prejemnik
medalje Krajevne skupnosti Lesce za `ivljenjsko delo.
Janko Kralj bo ostal kralj v srcih vseh, ki so ga poznali.

Prijatelji

6. maj 2005 ob 17.00
Glasbeno gledali{~e Melite Osojnik
ZGODBA O IZGUBLJENI DUDI
Mali @an je ob risanki mo~no zazehal in duda
mu je padla iz ust, mali muc nepridiprav pa jo je
pobral. Njemu so jo pobrale zobne mi{ke,
mi{kam tatinska sraka, pristala je tudi v pajkovi
mre`i … Medtem pa je mali @an dudo vseskozi
pogre{al, saj brez nje ni mogel dobro zaspati.
Prava, vesela dudja pustolov{~ina s pesmicami!

9. maj 2005 ob 20.00
gledali{ka predstava, monokomedija
JAMSKI ^LOVEK
Avtor: ROB BECKER
Igra: URO[ FURST
Re`ija: NATA[A BARBARA GRA^NER
Prevod: LIJA POGA^NIK
Glasba: MITJA VRHOVNIK SMREKAR
Komedija, nastala na podlagi avtorjevih antropo-
lo{kih, sociolo{kih in psiholo{kih {tudij, spretno
ironizira odnose med spoloma, ki se trudita lju-
biti in biti ljubljena, `iveti v skupnem gospodin-
jstvu , si ustvariti dru`ino … Na duhovit in
spro{~en na~in jima pomaga razumeti, zakaj pri-
haja do vsakdanjih konfliktov med njima in ju
pripravi do tega, da se kon~no nasmejeta tiste-
mu, kar ogro`a njuno zvezo.

16., 17., 18. maj ob 17.00
KNJI@NICA A. T. LINHARTA - 
Vesolje zakladov
23. maj ob 20.00
gledali{ka predstava- za abonma in izven
SNG Maribor - drama
Anton Toma` Linhart
TA VESELI DAN 
ALI MATI^EK SE @ENI
V novi podobi Mati~ka vas bodo gotovo navdu{ili
{tirje glavni nosilci vlog:
Barona bo igral Peter Ternov{ek, Rozalo Sonja
Bla` ( ki se je gotovo spominjate kot fantasti~ne
kme~ke `eni~ke iz ^aja za dve), Mati~ka Vojko
Bel{ak in Ne`ko Pia Zemlji~.
Re`iser: Matja` Latin.

26. maj ob 11.00 in 17.00
PUM RADOVLJICA
Projekcija dokumentarca - film o mladih

GGlleeddaallii{{~~ee    

13., 14. in 15. maj:
3-dnevni izlet po  narod-

nem parku Paklenica,
Hrva{ka

- 1. dan: do Starigrada in
do narodnega parka

Paklenica, popoldne vzpon
na Ani}a Kuk, 712 m, in

nadaljevanje do
Borisovega doma, 550 m,

kjer bo preno~evanje
- 2. dan: vzpon na

Vaganski vrh, 1757 m, in
mimo Babnega jezera po

kro`ni poti do Borisovega
doma

- 3. dan: preko Velika
mo~ila v Malo Paklenico

in povratek domov
Vodnika: Miro Poga~ar,

Jure Vre~ek

28. maj: ^aven in Kucelj,
1237 m

- razgledni vrh nad
Vipavsko dolino

- izhodi{~e vas Vrtovin
- vzpon na Kucelj in ses-

top do zaveti{~a na ^avnu
- lahka tura, primerna za
vse planince, 6 ur hoje

Vodnika: Matko Poga~nik
in Franci Krvina

11. junij: Velika Baba,
2014 m

- izhodi{~e slap Savica
- mimo Komne do

Bogatinskih vratc in na vrh
- tura je primerna za plan-

ince z dobro kondicijo 
- 8 ur hoje

Vodnika: Matko Poga~nik
in Janez Krvina

25. junij: Spitzegel,
2119m, Vrhovi pri-
jateljstva, Avstrija

- izhodi{~e planina Bode-
nalm nad Belim jezerom

- lahka tura, 6 ur hoje

Prijave ob sredah 
in ~etrtkih 

od 18.00 do 19.30. 
Telefon: 531 55 44.

Ivanka Koro{ec

Planinsko dru{tvo Radovljica vas vabi

Povabilo
Pihalni orkester Lesce

in
Glasbena {ola Radovljica

vabita k u~enju
orkestrskih instrumentov (oboa,

fagot, klarinet, saksofon, trobenta,
rog, bariton, pozavna, uba, tolkala).

Kje?
V prostorih Glasbene {ole Radovljica,

Linhartov trg 1, Radovljica.

Dodatne informacije?
031/709-303

Lepo povabljeni!

Osnovna {ola Antona Jan{e
v sodelovanju

z Lions Club Bled
prireja

likovno delavnico z naslovom

PO BE^ELAH SE VI@EJ.
PPrriirreeddiitteevv  bboo  ppootteekkaallaa  77..  mmaajjaa  22000055  oodd  99..  ddoo

1144..  uurree  vv  RRaaddoovvlljjiiccii  nnaa  LLiinnhhaarrttoovveemm  ttrrgguu..

Sodelovali bodo u~enci iz osnovnih {ol
Bohinjska Bistrica, Bled, Gorje, Lesce,
Radovljica, Lipnica ter osnovnih {ol s pri-
lagojenim programom Jesenice, [kofja Loka,
Kranj in Radovljica. Ustvarjali bodo v tehni-
ki mozaika.

Dogajanje na delavnici bo popestril spremlj-
evalni program, na ogled bodo tudi stojnice,
kjer bodo mojstri razli~nih obrti predstavili
in prodajali svoje izdelke.

VVaabblljjeennii!!  

Javna zahvala
Vsem dobrim gospodinjam vasi

Pera~ica za njihov trud pri pripra-
vi doma~ih dobrin za pogostitev
gostov ob posaditvi va{ke lipe v
Pera~ici na svetovni dan zemlje,
22. aprila 2005, lepa hvala.

Predsednik sveta Krajevne
skupnosti Brezje Jakob Langus

V soboto, 23. aprila, se je v Festivalni
dvorani na Bledu pomerilo osem pevk
in dva pevca na prireditvi Prvi glas Go-
renjske. Spremljal jih je ansambel Bid
Bang, ki je bil tokrat brez svojega
priljubljenega dirigenta Bla`a Tr~ka. Ta
je namre~ na turneji z evropskimi
mladimi glasbenimi talenti. Nado-
me{~al ga je ~lan orkestra Klemen Re-
pe. Prireditev sta vodila Suzana Ad ì~
in Robert Svetina, ki sta z duhovitimi
in domiselnimi komi~nimi vlo`ki nas-
mejala ob~instvo. Strokovno `irijo so
sestavljali Slavko Avsenik ml., Ivanka
Kra{evec, Simona Vodopivec in Helena
Blagne Zaman, ki je bila tudi gostja
ve~era. Ob~instvo v dvorani je z glaso-
vanjem izbralo za najbolj{o doma~inko
Katarino Lavri~, drugo mesto je zased-
la Eva ^erne, tretje pa Senta Mavsar.
Strokovna `irija je zmago podelila
Jeseni~anki Nini Bauman, drugo mesto
Maretu Ba~narju in tretje Juretu Pircu.

Ivanka Koro{ec

Prvi glas
Gorenjske 2005



Ob~insko plaketo ob 25. letnici
delovanja je prejelo kulturno
dru{tvo Brezje, ki mu predsedujje
Du{an Kocjan~i~.
VV  ~~eettrrtt  ssttoolleettjjaa,,  ooddkkaarr  KKuullttuurrnnoo

ddrruu{{ttvvoo  BBrreezzjjee  ssppeett  ddeelluujjee,,  ssttee  vv
ssvvoojjeemm  ookkoolljjuu  nnaanniizzaallii  vveelliikkoo  {{tteevvii--
lloo  ddoobbrriihh  kkuullttuurrnniihh  pprriirreeddiitteevv,,  ssee  zz
nnjjiimmii  pprreeddssttaavvlljjaallii  vv  oobb~~iinnii,,  zzuunnaajj
nnjjeenniihh  mmeejjaa  iinn  ttuuddii  nnaa  ttuujjeemm..  ZZaa
kkaajj  ttaakkeeggaa  nnii  ddoovvoolljj  llee  zzaa~~eettnnii  zzaa--
ggoonn,,  aammppaakk  ddoollggoorroo~~nnoo  nnaa~~rrttoovvaannjjee
iinn  vveelliikkoo  pprriipprraavvlljjeennoossttii..  KKaakkoo  ssttee
ttoo  ddoosseeggllii??
Prva velika vzpodbuda je bil na

novo zgrajeni Dom krajanov, na{a
zadol`itev pa je bila, da v njem
postavimo oder. Imeli smo sre~o,
da smo dobili sponzorje, veliko pa
smo postorili sami. Na sre~o
imamo na Brezjah dobre igralce in
tako je bila prva umetni{ka zvrst,
ki se je predstavila na novem
brezjanskem odru, dramatika.
PPoollnnaa  ddvvoorraannaa  oobb  pprreemmiieerraahh  iinn

ppoonnoovviittvvaahh  kkaa`̀ee,,  ddaa  jjee  vvaa{{ee  ddeelloo
mmeedd  kkrraajjaannii  cceennjjeennoo  iinn  ddaa  ssoo
""iiggrree""  mmeedd  gglleeddaallccii  zzeelloo  pprriilljjuu--
bblljjeennee..  KKaakk{{nnaa  jjee  kkrroonniikkaa  vvaa{{ee
ddrraammsskkee  sskkuuppiinnee??

Doslej smo imeli 15 premier, ve~i-
noma za odraslo ob~instvo, za razli~-
ne prilo`nosti pa je bilo uprizorjenih
ve~ otro{kih in mladinskih igric.
[tevilo vseh ponovitev predstav je 202.
KKaakk{{eenn  jjee  bbiill  vvaa{{  ddoosseeddaannjjii  iizzbboorr??
Svojemu ob~instvu smo `eleli

pokazati, da se znamo lotiti vsega.
Menjavala so se dela slovenske in
svetovne dramatike, z enako vne-
mo smo igrali komedije pa tudi res-
nej{a dela. Naj na{tejem samo ne-
kaj naslovov: Kaktusov cvet, 40
karatov, @upanova Micka, Jara
me{~anka, Sveti plamen, Razvalina
`ivljenja, Zapravljeni `ulji, Bosa v
parku, [tirje letni ~asi, Na{i ljubi
otroci, Dohodnina, Zadrega nad
zadrego in Vaja zbora, ki smo jo
ponovili kar {tirindvajsetkrat.
PPoolleegg  tteeggaa,,  ddaa  ssttee  ddoobbeerr  iiggrraalleecc,,

ssttee  ttuuddii  ddoommaa~~ii  rree`̀iisseerr..  VVaamm  jjee
rree`̀iijjaa  vv  ppoosseebbnnoo  zzaaddoovvoolljjssttvvoo??
Je. Velikokrat sem `e re`iral,

v~asih pa smo bili veseli tudi
kak{nega gostujo~ega re`iserja.
^e pa se pojavi kak{na zadrega, se

vedno lahko obrnem na Matijo
Mil~inskega, strokovnega sodelav-
ca na radovlji{ki izpostavi JSKD.

[[tteevviilloo  ppoonnoovviitteevv  kkaa`̀ee  nnaa  ttoo,,  ddaa
ddoossttii  ggoossttuujjeettee??
Res je, povezave z nekaterimi

dru{tvi trajajo `e ve~ kot dvajset
let. Omeniti moram Radi{e na
avstrijskem Koro{kem, kamor hodi-
mo gostovat `e 23 let, Radi{ani pa
se s svojimi igrami redno pred-
stavljajo tudi na Brezjah. Za orga-
nizacijo gostovanj velja pravilo:
Najbolj{e je, ~e se znajde{ sam!
Veliko nam pomeni tudi sodelo-
vanje na Linhartovem maratonu,
saj tu lahko primerjamo lastno de-
javnost z drugimi gledali{kimi
skupinami. Na sre~o imamo tudi
dobro tehni~no ekipo.
ZZeelloo  ddeejjaavvnnii  sskkuuppiinnii  vv  vvaa{{eemm

ddrruu{{ttvvuu  ssttaa  oottrroo{{kkaa  ffoollkklloorrnnaa
sskkuuppiinnaa  MMlliinn~~eekk  iinn  ttaammbbuurraa{{ii..
Otro{ka folkorna skupina Mlin~ek

je bila ustanovljena 1996, v njej se
igrajo in ple{ejo otroci, stari od 3
do10 let. Dobivajo se enkrat na
teden, njihova dolgoletna uspe{na
mentorica je Dragica ^erne.
Mlin~ek je bil `e dvakrat izbran za
sre~anja na dr`avni ravni. V ~asu
obstoja se je uveljavil tudi
Tambura{ki orkester. Vodi ga
Toma` Kukovi~. Prvikrat je trinajst
~lanov zaigralo na starih in{tru-
mentih, ki so jih imeli v samostanu,
leta 2002 pa smo z uspe{no akcijo
nabavili nove. Moram pa omeniti,
da ob~asno sodelujemo tudi z do-
ma~im cerkvenim pevskim zborom.

KKaajj  ppaa  ffiinnaann~~nnaa  ppllaatt??  TTaakkoo  rreeddnnee
iinn  ppeessttrree  ddeejjaavvnnoossttii  bbrreezz  ssrreeddsstteevv  nnii
mmooggoo~~ee  vvzzddrr`̀eevvaattii..
^e mislite, da bomo "jamrali", ne

bomo. Nekaj sredstev dobimo s po-
stavke, ki je v ob~inskem pro-
ra~unu namenjena Zvezi kulturnih
dru{tev ob~ine, nekaj z nastopi, ve-
liko je prostovoljnega dela, brez
tega pri ljubiteljskih skupinah pa~
ne gre. Krajevni skupnosti pla~uje-
mo za dvorano 1.000 tolarjev za

uro vaje, avtorski honorar za
strokovno pomo~ prof. Kukovi~a
pa prispeva turisti~no dru{tvo.
KKaakk{{nnaa  ssoo  bbiillaa  oobb~~uuttjjaa  oobb  pprreejjeemmuu

LLiinnhhaarrttoovvee  ppllaakkeettee??
Krasna. Seveda pa smo se v tis-

tem hipu zavedeli, da nas tudi za-
vezuje. S tako vnemo kot doslej
bomo zdr`ali gotovo {e 25 let.
(nasme{ek)

Alenka Bole Vrabec

Verjetno se je ̀ e vsak od nas kdaj
zna{el v situaciji, ko je mno`ica lju-
di o njem govorila neresnico. Rudi
Siger in njegova dru`ina sicer
trdijo, da jih sosedje, prijatelji in
znanci ne obsojajo, da imajo v
Sloveniji enake pravice kot vsi os-
tali dr`avljani in da tudi njihovi
otroci nimajo problemov z zasme-
hovanjem in poni`evanji v {oli.
Kljub temu pa jih moti, da Sinte
slovenska javnost "me~e v isti
ko{" z Romi. V pogovoru z Rudi-
jem Sigerjem, predsednikom zdru-
`enja Sintov, boste tudi sami lah-
ko izvedeli, da Romi in Sinti ni-
majo iste zgodovine in lastnosti.

KKaakk{{nnaa  jjee  rraazzlliikkaa  mmeedd  vvaammii  iinn
RRoommii  iinn  kkaajj  ssttee  nnaarreeddiillii  zzaa  llaassttnnoo
rraazzppoozznnaavvnnoosstt??
R. S.: Razlika je velika. Sinti smo

civilizirani. Ve~ina nas `ivi v blo-
kih, `e dolgo nazaj smo se vklju~ili
v slovensko `ivljenje ter se dr`imo
reda in zakonov. Svojo tradicijo
smo `e skoraj v celoti izgubili, os-
tal nam je le {e jezik in tempera-
ment. Na{i obi~aji so slovenski
obi~aji, razlik ni niti pri krstu, po-
rokah in pogrebih. Velika razlika
med na{o in romsko kulturo je tu-
di jezik. Sinti se med sabo razu-
memo po celem svetu. Prav tako
smo za razliko od Romov zelo mi-
roljubni, ~eprav ne morem re~i, da
so Romi slabi ljudje. Pravzaprav se
mi ne razlikujemo od ostalih slo-
venskih dr`avljanov. Na rezultate
na{ih prizadevanj ne ~akamo kri-
`em rok. Ustanovili smo dru{tvo
Zveza Sintov, ki ima sede` v
Radovljici in pokriva Radovljico
in Kranj, je pa to vzporedno dru-
{tvo z Dru{tvom gorenjskih Sintov
na Jesenicah. Lepo so nas sprejeli
na Ministrstvu za kulturo, kjer so
nas registrirali, pa tudi urad za
narodnosti ni delal problemov z
registracijo. Za priznanje Sintov
kot etni~ne skupine pa se bo treba

{e boriti, in to si tudi `elimo do-
se~i. Sintov je v Sloveniji malo,
pribli`no 150, zato tudi `elimo
ohraniti na{o identiteto.

VVaa{{  iizzvvoorr  nnaajj  bbii  bbiill  nneejjaasseenn..  IInnddiijjaa
aallii  EEggiipptt??  PPaa  ttuuddii  vvaa{{aa  zzggooddoovviinnaa
nnii  ttaakkoo  sskkrroommnnaa,,  ssaajj  ssttee  zzaabbaavvaallii
ggrraajjsskkee  ggoossppooddee  iinn  ggoossppee,,  vveeddee`̀--
eevvaallii,,  vvooddiillii  lluunnaappaarrkkee  ......
R. S.: Na{ izvor je Indija ob re-

ki Sind. Od tam so na{i predniki
pred pribli`no 1000 leti od{li
proti Evropi. Egipt je bil vmesna
postaja, kjer so prevzeli tudi
nekatere navade, kot je vede-
`evanje. V Evropo so pri{li sku-
paj z vojnimi hordami in jih za-
bavali, prav tako pa so bili tudi
kova~i, ki so jih vojaki rabili za
podkovanje konjev. Kasneje so
na{e prednike kot kova~e rabili
na gradovih, bili so tudi zabav-
lja~i, saj so bili odli~ni plesalci in
glasbeniki. [e kasneje v biv{i Ju-
goslaviji so igrali po gostilnah in
zabavali ljudi. Takrat je bila do-
bra obrt tudi lunapark in s tem se
je ukvarjalo veliko Sintov. Danes
je to zaradi druga~ne zakonodaje
malo te`je. Vede`evanje se je
skoraj izgubilo, saj ni ve~ starej-
{ih sinti{kih generacij, sploh pa so
se s tem za~eli ukvarjati ljudje po
celem svetu, tudi Slovenci.

KKaakkoo  ssttee  zzaaddoovvoolljjnnii  zz  `̀iivvlljjeennjjeemm  vv
SSlloovveenniijjii??  SSttee  ppooddvvrr`̀eennii  kkaakk{{nniimm

`̀aalljjiivvkkaamm,,  ssee  ppoo~~uuttiittee  mmaannjj--
vvrreeddnnee??
R. S.: Z ̀ ivljenjem v Sloveniji smo

zadovoljni. Moram re~i, da nas je
ve~ina ljudi sprejela. Veliko Sintov
je redno zaposlenih in tudi na de-
lovnem mestu nimamo problemov
z diskriminacijo. Radi `ivimo v
Sloveniji in ob tej prilo`nosti bi se
rad zahvalil radovlji{ki ob~ini, ki
nam je zelo pomagala pri re{evanju
stanovanjskega problema in pri
{olanju, sicer pa so se za to zavzele
tudi druge ob~ine, ki pri Romih
o~itno niso bile tako uspe{ne.
Hvala gospodu Rudiju Sigerju za

pogovor in dobro voljo.
Maja Bremec

predstavljamo vamstran 18 6. maj 2005

in`eniring d.d.
Cankarjeva 1, Radovljica
Tel. 04 537 45 00,
Fax. 04 531 42 11
www.alpdom.si

- GRADNJA ZA TRG
- IN@ENIRING
- UPRAVLJANJE IN VZDR@EVANJE
- VPIS V ZEMLJI[KO KNJIGO
- POSREDOVANJE
- ENERGETIKA

NAJ PREVZAME SKRB 
ZA VAŠ DOM ALPDOM!

POSLOVNA PRILO@NOST

V LESCAH (obstoje~i Trgovsko poslovni center)
gradimo sodoben objekt z 28 poslovnimi prostori,

v izmeri 28 - 320 m2, za razli~ne dejavnosti.

Cena: 276.000,00 - 300.000,00 SIT/m2

(cena ne vklju~uje DDV)

Vselitev je predvidena konec leta 2005

Opis, tlorisi in slike na
www.alpdom.si (novogradnje).

POKLI^ITE
04 537 45 15
041 770 160

e-mail: zdenka.arh@alpdom.si

Vsak ima pravico, da pove kdo je!

Dobitnik plakete A. T. Linharta ob 25. letnici delovanja

Kulturno dru{tvo Brezje

Prireditve ob prazniku 
Krajevne skupnosti Begunje - 4. maju

Sobota, 7. maj ob 19.30 - avditorij Centra za obrambno usposabljanje
Polj~e: kulturni ve~er V~as'h je lu{tno blo - naj bo nocoj spet tako.
Nastopili bodo Otro{ka folklorna skupina z Breznice, tambura{ka skupina
Ka{arji, pevski zbor osnovne {ole Begunje, Petra Antolin, otroci begunj-
skega vrtca, recitatorji in drugi. 

Nedelja, 8. maj ob 15.00 - prostor pred po{to v Begunjah: Pokrajinska
proslava ob 60-letnici osvoboditve s kulturnim programom. Slavnostna
govornica bo Darja Lavti`ar Bebler. 

Mesarija Mlinari~, d.o.o., Lesce
PE Lesce:
@elezni{ka ul. 1, 4248 Lesce
tel.: 04/ 531 83 32
PE Radovljica:
Kranjska c. 13, 4240 Radovljica
tel.: 04/ 531 50 66

www.mlinaric.si

mesnica Lesce

V MESECU MAJU smo vam pripravili 
akcijsko ponudbo mesnih dobrot za piknik:

mesnica Radovljica

Bele klobase za ar 980 SIT/kg
Svinjski zrezki 990 SIT/kg
Puranja nabodala 1290 SIT/kg
Ajvar 600g 399 SIT
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