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Radovljica - Kljub temu da so
zaradi muhavega poletja le-
tošnjo osrednjo prireditev ob
občinskem prazniku z načr-
tovanega slikovitega prizoriš-
ča pred radovljiško cerkvijo
morali prestaviti v Linharto-
vo dvorano, proslava po za-
misli režiserja Matije Milčin-
skega ni bila nič manj sloves-
na. Ob zvokih odličnega an-
sambla Ba-rock je modera-
torka Alenka Bole Vrabec ob-
činstvo zanesljivo vodila sko-
zi deset izjemnih življenjskih
zgodb letošnjih občinskih
nagrajencev. 
Župan Janko S. Stušek je to-
krat podelil tri pečate, tri me-
dalje in tri plakete Občine Ra-
dovljica, veliko plaketo pa je
občina s sklepom občinskega
sveta tokrat za strokovno delo
na področju kmetijske pride-
lave namenila dr. Antonu Do-
lencu (več o nagrajencih na 2.
in 3. strani Deželnih novic).
"Dvanajstič vas pozdravljam
za ta praznik in dvanajstič pou-
darjam, da danes 5. avgust,
simbolni pomen upora in ak-
tivnosti, ni nič manj pomem-
ben, kot je bil nekoč. Upreti
se zlu, trpljenju, zatiranju, iz-
ničenju ali brezizhodnosti je
večno živa resnica, pa naj bo

iz obupa ali prepričanja. Ter
hkrati aktivirati, dvigniti se iz
apatije in z akcijo, z delom
premagati strah, nemoč ali le-
žernost je večna potreba, če
želimo uspeti, napredovati.
Naj bo ideja videti še tako uto-
pična, je utopija nepremaglji-
va le, če vanjo ne verjamemo
in se ne lotimo dela," je v 
nagovoru občanom poudaril
župan Janko S. Stušek. "Peti
avgust je spominski praznik,
v katerem ima zgodovinska
ustanovitev partizanskega
Cankarjevega bataljona na

Vodiški planini danes sim-
bolno in vizijsko vrednost za
življenjski boj, za premagova-
nje težav, za zmago utopije. V
kontekstu simbolike in vzora
iz zgodovine je 5. avgust, ne
le za Radovljico, za Slovence,
nenadomestljiv in večen
praznik," je še poudaril Stu-
šek in dejal, da danes idejo
upora proti nacizmu lahko
prevedemo v upor proti "iz-
gubi nacionalne zavesti in
identitete, upor proti recesiji,
proti potrošniškemu globali-
zacijskemu zlitju, bančni glo-

balizaciji, proti uničevanju
okolja in naravnih habitatov,
proti revščini, nazadovanju,
razvojni nemoči, osebni iz-
ključenosti." 
Med proslavo so predstavniki
Zveze združenj borcev za
vrednote NOB iz Linhartove
dvorane k spomeniku v graj-
skem parku odnesli spomin-
ski venec, v soboto pa so na
Vodiški planini pripravili tra-
dicionalno spominsko sloves-
nost ob obletnici - tokrat že
69., ustanovitve Cankarjeve-
ga bataljona. 

Slovesno ob
občinskem prazniku
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku pretekli četrtek je župan Janko S. Stušek tudi letos
podelil priznanja zaslužnim občanom ter najboljšim dijakom.

Velika plaketa občine
Antonu Dolencu

Ob občinskem prazniku je na proslavi v
četrtek, 5. avgusta, župan Janko Sebastijan
Stušek posebej zaslužnim občanom podelil
plakete, medalje in pečate občine. 
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Ba-rock navdušil
občinstvo

Po junijskem nastopu na prireditvi
Svetovnega slovenskega kongresa
se je Ba-rock izkazal tudi 
na proslavi občinskega praznika. 
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Letošnji nagrajenci Občine Radovljica z županom Jankom S. Stuškom, ki je najvišje priznanje,
veliko plaketo občine, tokrat podelil dr. Antonu Dolencu. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Lesce - V Rožni dolini v Les-
cah so začeli graditi Čebelar-
sko razvojno izobraževalno
središče Gorenjske. V objektu
bo skoraj 700 kvadratnih me-
trov površin v treh nadstrop-
jih. V kleti bo tehnološko-
razvojni del centra s polnilnico
medu in satnišnico, v pritličju
bodo razstavni, promocijsko
informacijski in upravni pros-
tori, v nadstropju pa večja pre-
davalnica s šestdesetimi sede-
ži, dve pisarni in delavnica. V
središču bodo nudili celovito
podporo razvoju, raziskova-
nju, ohranjanju in promociji
čebelarstva in kranjske sivke
na Gorenjskem. Dejavnost
centra naj bi vključili tudi v po-
nudbo čebelarskega turizma
tega dela Gorenjske.
Temeljni kamen za objekt sta
položila radovljiški župan Jan-
ko S. Stušek in Klemen Fer-
jančič, direktor družbe SGP
Tehnik Škofja Loka, ki je bila
izbrana za izvajalca del. Priso-
tni so bili tudi predsednik Če-
belarske zveze Slovenije Bošt-
jan Noč, predsednik Čebelar-
ske zveze Gorenjske Drago
Kotnik, predsednik Čebelar-
skega društva Radovljica Ja-

nez Luznar in predsednik Če-
belarskega društva Karavanke
Anton Noč.
Župan Janko S. Stušek, tudi
sam čebelar, je poudaril, da
bo objekt prispeval k nadalj-
njemu razvoju čebelarjenja v
širšem gorenjskem prostoru.
Naložbo, vredno 1,2 milijona
evrov, v pretežni meri sofi-
nancira Evropski sklad za re-
gionalni razvoj. V projektu
poleg Občine Radovljica sode-
lujejo Čebelarska zveza Go-
renjske, Čebelarsko društvo
Radovljica in vse gorenjske
občine. Center naj bi bil zgra-
jen do poletja prihodnje leto. 

V Lescah raste 
čebelarski center 

V Rožni dolini v Lescah so začeli graditi Čebelarsko
razvojno izobraževalno središče Gorenjske. 

V Lescah imajo 
nove orgle
Nadomestile so tri stoletja
stari inštrument, preteklo
soboto pa je nanje zaigral
Tone Potočnik. 
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Slovesno 
na Vodiški planini
Blizu tisoč udeležencev 
na prireditvi v spomin na
ustanovitev Cankarjevega
bataljona, slavnostni govornik
letos Bogdan Osolnik 

V vrtce gredo vsi otroci 
Tudi letos bodo v sedem
enot radovljiških vrtcev
sprejeli vse vpisane otroke.
Cene programov že drugo
leto ostajajo nespremenjene.

Dva tedna v duhu 
stare glasbe
Že 28. Festival Radovljica
ponuja raznolik spored 
odlične klasične glasbe.
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Temeljni kamen za novo čebelarsko središče v Lescah sta
položila direktor družbe SGP Tehnik Škofja Loka Klemen
Ferjančič in radovljiški župan Janko S. Stušek. / Foto: Gorazd Kavčič

Lokacija v Lescah ni
bila izbrana naključno,
saj začetki združevanja
čebelarjev na 
Gorenjskem segajo 
v leto 1883, ko je bilo 
na pobudo Janeza 
Modica prav v Lescah 
ustanovljeno prvo 
Čebelarsko in 
sadjerejsko društvo 
za Kranjsko.
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Občina Radovljica
ŽUPAN

V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02
in št. 103/07) in 56. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3,
Ur. l. RS, št. 63/07 in 65/08) župan Občine Radovljica objavlja

JAVNO OBJAVO
za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta:

RECEPTOR V (m/ž)
Delovno mesto je opredeljeno kot strokovno tehnično delovno mesto 
in se bo opravljalo v občinski upravi Občine Radovljica, v Oddelku za
splošne zadeve, občinskega inšpektorata, za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 2-mesečnim poskusnim delom. 

Zahtevani pogoji so:
- srednja strokovna izobrazba ekonomske, tehnične ali družboslovne

smeri oziroma srednja splošna izobrazba,
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
- poznavanje uporabe računalniških programov.

Okvirna vsebina del in nalog:
- sprejem in posredovanje telefonskih zvez, 
- sprejem strank in posredovanje osnovnih informacij o organih v 

recepciji zgradbe,
- zagotavljanje varnosti in zavarovanja zaposlenih in strank ter prostorov,
- nadzor nad prihodi in odhodi strank in delavcev,
- zagotavljanje izvajanja hišnega reda, opravljanje dela notranjega 

varnostnika,
- pomoč pri administrativno tehničnih nalogah v organu.

Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom
in dokazili o izpolnjevanju pogojev oziroma pisne izjave o izpolnjevanju
pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave na naslov: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom
"Prijava na javno objavo za zasedbo delovnega mesta". 
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. 
Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Moniki
Sluga, tel.: 04/537 23 08.

Številka: 1100-0003/2010 Janko S. Stušek, l. r.
Datum: 4. 8. 2010 ŽUPAN
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Marjana Ahačič

Dr. Anton Dolenc je visoko
priznanje po sklepu občin-
skega sveta dobil za dolgo-
letno uspešno strokovno
delo na področju visoke
proizvodnje mleka, vzreje
govedi črno-bele pasme ter
za ekološki pristop obdelo-
vanja kmetijskih površin.
Dr. Dolenc je v Sloveniji in
tujini priznan strokovnjak
ter predavatelj s področja
veterine in živinoreje ter
uspešen kmetovalec. Nje-
gova kmetija v Vrbnjah,
usmerjena v prirejo mleka
in rejo govedi črno-bele
pasme, je že dolga leta med
vodilnimi kmetijami na po-
dročju govedorejstva v Slo-
veniji. Na področju pridela-
ve mleka je dr. Anton Do-
lenc z novimi pogledi,
predvsem pa s svojim stro-
kovnim delom, oral ledino.
Kot dolgoletni predsednik
slovenskega društva rejcev
govedi črno-bele pasme je
prispeval tudi k uveljavlja-
nju te pasme. 
Na kmetiji Dolenc, kjer
kmetujejo že trije rodovi,
veliko pozornosti posvečajo
pravilni selekciji v čredi, ki
ji sledi ustrezna humana
oskrba živali. Tak pristop je
nagrajen z visoko proizvod-
njo, saj se s povprečno
mlečnostjo več kot 11 tisoč
kilogramov mleka v laktaci-
ji uvrščajo v sam svetovni
vrh ter s številnimi nagra-
dami in priznanji v stroki.
Na vseh dosedanjih držav-
nih in regijskih razstavah
dosegajo nazive šampionk. 
Kmetijske površine obdelu-
jejo izključno z ekološkim
pristopom, kmetija Dolenc
je članica Slovenskega
kmetijskega okoljskega
programa, ta pa v skladu s
standardi zahteva minimal-
no obremenitev kmetijskih
površin z živino. 

Plakete občine Radovljica
po sklepu občinskega
sveta Dragu Bunčiču,
Mariani Rebernik in Slavki
Zupan

Drago Bunčič je plaketo ob-
čine prejel za vrhunske re-
zultate na evropskih in sve-
tovnih prvenstvih v padal-
stvu ter za prispevek k raz-
voju tega športa. S padal-
stvom se ukvarja več kot 40
let. Začel je kot padalec, ki
je v Alpskem letalskem cen-
tru v Lescah, zibelki svetov-
nega padalskega športa,
kmalu osvajal individualne
in ekipne naslove državnih
prvakov ter se uvrstil tudi v
državno reprezentanco. V
letu 1974 je v Alpskem letal-
skem centru postal vodja
padalske dejavnosti in tre-
ner klubske ekipe, nato pa
še trener in selektor držav-
ne padalske reprezentance.
Že od leta 1977 je izjemno
uspešen trener in izkušeni
strateg z zgovorno statistiko
več kot 1200 izšolanih pa-
dalcev, medalj s svetovnih,
evropskih in vojaških prven-
stev pa je toliko, da jih je
težko prešteti. Pri svojem
delu je zelo dosleden in nje-
govi varovanci ga poznajo
kot korektnega trenerja. Pa-
dalstvu je popolnoma pre-
dan, delo v tem športu pa
zahteva veliko odgovorno-
sti, natančnosti ter spošto-
vanja do drugih trenerjev in
športnikov. Je krovec vseh
leških padalskih uspehov in
sodi v sam vrh svetovnih
strokovnjakov v padalstvu.
Temu nenazadnje pritrjuje
tudi mednarodna padalska
zveza, saj je član tekmoval-
nih žirij na tekmovanjih po
svetu in doma.
Dr. Mariana Rebernik je
plaketo občine Radovljica
prejela za pomemben pri-
spevek h gospodarskemu
razvoju občine in za medna-
rodno udeležbo na svetov-
nem trgu s področja galva-

notehnike in proizvodnje ti-
skanih vezij. V tedanji Ke-
mični tovarni Podnart se je
zaposlila leta 1989. Mesto
direktorice podjetja, danes
delniške družbe Atotech, pa
je prevzela v letu 1994. Pod-
jetju je odprla vrata na sve-
tovni trg, ko je s skupnimi
močmi zaposlenih realizira-
la dokapitalizacijo Kemične
tovarne Podnart s sredstvi
Atotecha, svetovno uveljav-
ljenega podjetja za razvoj in
proizvodnjo galvanotehnič-
nih izdelkov ter opreme in
obdelave tiskanih vezij. Da-
nes uspešno podjetje s 50
zaposlenimi, ki prispeva h
gospodarskemu razvoju ob-
čine in zagotavljanju delov-
nih mest, je skupaj z zapo-
slenimi uspelo prebroditi
tudi nekaj kriznih obdobij.
Pozitiven odnos direktorice
do zaposlenih pripomore,
da sodelavci sledijo politiki
podjetja, ki je usmerjena v
varnost pri delu in odnos do
okolja, ter povečuje njihovo
motivacijo in pripadnost.
Sodelavci so mnenja, da je
po njeni zaslugi stkana sim-
bioza tudi s krajani Podnar-
ta, saj ob načrtovani gradnji
nove razširjene proizvo-
dnje, moderne čistilne na-
prave, laboratorija in skla-
dišča čutijo podporo in po-
zitivna pričakovanja tudi z
njihove strani.
Slavka Zupan je plaketo ob-
čine prejela za dejavno član-
stvo v humanitarni organiza-
ciji Rdeči križ Radovljica.
Zupanova je aktivna članica
Rdečega križa Radovljica že
od leta 1951. Njena največja
skrb so otroci, mladi in drugi
ljudje v stiski. Zaveda se, da
moraš, če želiš človeku po-
magati, čim prej spoznati
razloge za njegovo stisko. V
težkih povojnih letih je blaži-
la življenjske stiske tako, da
je skupaj z drugimi prosto-
voljci podarjena oblačila,
obutev, posteljnino in hrano
razdeljevala ljudem, potreb-

nim pomoči. Še danes, po 59
letih humanitarnega dela,
obiskuje starejše, jih po po-
trebi pospremi k zdravniku
in dežura v skladišču Ob-
močnega združenja Rdečega
križa v Radovljici, sodeluje
pri organizaciji srečanj kra-
janov in pri obiskih starejših
v Domu dr. Janka Benedika
v Radovljici. Prostovoljstvo je
življenjski stil, humani in 
socialni čut do sočloveka pa
značaj Slavke Zupan. Vse 
zadolžitve opravi odlično in 
z veseljem ter pri tem sledi
načelom Rdečega križa. 

Medalje občine 
Radovljica so po sklepu
župana dobili 
Igor Dornik, Nataša 
Pristov in Željko Gvozdič. 

Igor Dornik je s prepriča-
njem, da bo prispevala k
varstvu okolja, v radovljiški
občini prevzel organizacijo
vseslovenske akcije Društva
ekologov brez meja "Očisti-
mo Slovenijo v enem dne-
vu!" Z majhno prostovoljno
ekipo, v kateri sta sodelovala
Tereza Kourilova in Tomaž
Dežman, je s svojo preprič-
ljivostjo, veliko vloženega
dela in časa ter odlično
organizacijo k sodelovanju
pritegnil občino in Komu-
nalo Radovljica, krajevne
skupnosti, šole in vrtce ter
številna društva. Tradicio-
nalne čistilne akcije v občini
so uspešno nadgradili tako,
da so popisali več kot sto
divjih odlagališč, uredili nji-
hov digitalni register in k
čiščenju 17. aprila v radovlji-
ški občini pritegnili 3300
prostovoljcev ali skoraj 18
odstotkov vseh občanov. S
tem so zgolj s prostovoljnim
delom presegli vsa pričako-
vanja, v enem dnevu naše
okolje razbremenili 770 ku-
bičnih metrov odpadkov in
učinkovito prispevali tudi 
k ozaveščanju o pomenu
varstva okolja. 

Velika plaketa občine
Antonu Dolencu
Ob občinskem prazniku je na proslavi v četrtek, 5. avgusta, župan Janko Sebastijan Stušek posebej
zaslužnim občanom podelil plakete, medalje in pečate občine. 

Dr. Anton Dolenc Drago Bunčič Dr. Mariana Rebernik Slavka Zupan

Radovljica

Nagrade za najboljše dijake
Občina Radovljica vsako leto nagradi zlate maturantke in
maturante ter dijakinje in dijake, ki so bili odlični v vseh šti-
rih letnikih srednje šole. Posebno priznanje in nagrado 220
evrov za nadaljnje izobraževanje so prejeli: Petruša Rozman
iz Lesc, ki je zaključila Gimnazijo Kranj, Hana Kavčič iz Ra-
dovljice, ki je zaključila Škofijsko klasično gimnazijo Ljublja-
na, David Medved iz Lesc, ki je zaključil Gimnazijo Kranj,
Lea Ješe iz Lesc, ki je zaključila Gimnazijo Škofja Loka, Maša
Kolarič s Črnivca, ki je zaključila Srednjo šolo za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Klavdija Kovačič iz Otoč,
ki je zaključila Srednjo šolo Jesenice, Kaja Pohar iz Radovlji-
ce, ki je zaključila Ekonomsko gimnazijo Radovljica, in Neva
Rozman iz Vrbenj, ki je zaključila Gimnazijo Kranj. M. A.

Najboljši dijaki v občini - brez Maše Kolarič in Neve Rozman,
ki se prireditve nista mogli udeležiti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Že v pozdravnem govoru na
proslavi občinskega praznika 5.
avgusta sem napovedal nekaj
novih projektov, ki jih mora ob-
čina v bližnji prihodnosti oziro-
ma v prihodnjem mandatu iz-
vesti in so že v operativni ali v
vsaj "papirni pripravi" oziroma
v prioriteti občinskih razvojnih
planskih aktov. Med najpo-
membnejšimi temi projekti so
občinske ceste in ulice. Ne samo
zaradi lepšega videza ali lepše
vožnje z avtomobilom in kole-
som, zaradi naše varnosti rabi-
mo rekonstruirane, razširjene
in obnovljene ceste, ulice.
Nekaj cest, ki so potrebne obno-
ve, je državnih, večina pa "na-
ših", občinskih. Vendar tudi
večine državnih cest v občini 
država, torej Direkcija republi-
ke Slovenije za ceste (DRSC)
brez občine, ki sodeluje z zem-
ljišči, pločniki, razsvetljavo, ka-
nalizacijo, ne more obnoviti. 
Državna cesta gre skozi Begu-
nje. Država že ima plan obno-
ve te ceste, vendar brez sodelo-
vanja občine zaradi kanaliza-
cije in vode ter premika kamni-
tih zidov, brez Petrola zaradi
plina, brez krajevne skupnosti
in krajanov zaradi zagotovitve
potrebnih zemljišč, te ceste ne
more razširiti in rekonstruirati.
Državna cesta gre skozi Lesce,
kjer bo potrebno razrešiti dve
ozki grli na zgornjem delu Alp-
ske ceste in podvoz pod železni-
co. Vse to bo potrebno uskladiti
z ministrstvom za kulturo in
Zavodom za kulturno dedišči-
no RS, Slovenskimi železnica-
mi, plinarji, lastniki zemljišč in
objektov in še kom. Trdo in dol-
gotrajno delo. Podvoz Alpske
ceste pod železnico pa je trenut-
no (znova!) v fazi variantne
študije za pripravo idejnih za-
snov in odločitve. Še vedno je s
strani Ministrstva za promet
"veljaven", razglašen rok za iz-
gradnjo podvoza konec leta
2017. Morda bo vsaj za stoletni-
co konca prve svetovne vojne!
Državna cesta je tudi v Lipniški
dolini, v klancu med spodnjim
in zgornjim Lancovim, skozi
Lipnico in nerazrešeni nevarni
odsek mimo tovarne ter hiš, sko-
zi Podnart z izgradnjo pločni-
ka in rekonstrukcijo mostu.
Prav tako je državna cesta, ki jo
je potrebno rekonstruirati in
zgraditi pločnik, skozi Posavec
ter skozi Zadnjo vas z nujno iz-
gradnjo odcepa za Mlako.
Občina ima svoje težke in drage
krake oziroma "črne" točke cest
in ulic, ki jih je potrebno obnovi-

ti. V Radovljici bo potrebno po-
noviti poskus prostorske umestit-
ve rekonstrukcije Kranjske ceste
in Gradnikove ulice, začeti z ob-
novo Šercerjeve ulice, kjer pa je
potrebno najprej zamenjati vo-
dovod in urediti kanalizacijo.
Dokončati pa je nujno tudi obno-
vo, čeprav drago, Ceste svobode.
V Lescah je nujna izgradnja
"Ceste za Verigo", kar zadržu-
je nedokončani sodni in služ-
nostni spor med občino in tremi
služnostnimi upravičenci. Na-
dalje je nujna obnova dela Be-
gunjske ceste mimo osnovne
šole, Letališke in Železniške uli-
ce, urediti in asfaltirati Šobčevo
cesto, cesto za Studenčice v
Hrašah, cesto iz Studenčic do
regionalne ceste, hodnik za peš-
ce in kolesarje na izhodu Alpske
ceste za Bled. Vpadna cesta iz
Hlebc v Begunje je občinska in
zlasti od križišča več kot potreb-
na obnove. Dokončati bo nujno
še letos novo cestno povezavo od
Zapuž do hotela Drnča.
Obnove je potrebna cesta v Pera-
čico, kjer pa bo potrebno v pri-
hodnje pripraviti projekt in od-
kupiti zemljišča za novo obvoz-
no cesto preko Dolenja pod
Brezjami v Peračico in naprej v
tržiško občino. Na asfalt čaka
cesta do Janežka, kar ne bo ko-
ristno le za kmetijo temveč tudi
za kolesarje. Še v letošnjem letu
je planirana rekonstrukcija ceste
zahodne vpadnice v Ljubno.
Obnove je potrebna in tudi pla-
nirana cesta v Češnjico ter Rov-
te in cesta do vseh treh Dobrav
in Prezrenja. Na vrsto za obno-
vo in asfaltiranje mora priti tudi
cesta iz Lancovega za Savo do
blejske občinske meje. Tudi za
gozdne ceste bo potrebno name-
niti več občinskega denarja, ker
samo s pretežno državnim de-
narjem jih ne bomo mogli uspeš-
no vzdrževati, pa jih rabimo.
Iz dosedanjih izkušenj pa lahko
rečem, da bo poleg težav z zago-
tovitvijo sredstev za vse obnove
in novogradnje cest največja te-
žava z ljudmi, lastniki zemljišč
in objektov, ki jih bo ob rekon-
strukcijah cest potrebno porušiti
ali premakniti. V naseljih bo te-
žava še večja, saj smo vsi za to,
da se obnavljajo, širijo ceste ali
ulice in zaradi varnosti gradijo
pločniki, ali ne na mojem me-
tru zemljišča! Lastnina je med
najbolj svetimi in nedotakljivi-
mi ustavnimi kategorijami,
vendar ne na škodo življenj.

Janko S. Stušek
Župan

Cestam več pozornosti

Helena Tibola, Sožitje Jože Zima Mag. Boris MarčetičIgor Dornik Nataša Pristov Željko Gvozdič

Proslavo ob občinskem prazniku so zaradi slabega vremena s trga pred cerkvijo prestavili v Linhartovo dvorano.

Nataša Pristov, lastnica šival-
nice Prina, je medaljo občine
prejela za izdelavo štartnih
številk za zimske olimpijske
igre 2010 v Vancouvru in
promocijo tega uspeha, s ka-
terim je ponesla v svet tudi
ime Radovljice. Skupaj s so-
progom Andrejem Okor-
nom je preko avstrijskega
podjetja dobila posel za izde-
lavo štartnih številk za letoš-
nje zimske olimpijske igre v
Vancouvru na račun izvrst-
nih izkušenj svojega podjet-
ja, kakovosti izdelave, zanes-
ljivosti in konkurenčne cene.
V dobrih treh mesecih je pet
zaposlenih sešilo kar 15 tisoč
štartnih številk. 
Podjetnica je prebrodila kri-
zo tekstilne industrije in
uspešno nadaljuje 40-letno
družinsko tradicijo izdelova-
nja športnih dresov in štart-
nih številk za športna tekmo-
vanja. Nataša Pristov s svo-
jim podjetjem v Radovljici
dokazuje, da trdo delo, ino-
vativnost, drznost in poziti-
ven pogled na svet prinesejo
priložnost in uspeh tudi v
težkih gospodarskih razme-
rah. Z uspešno promocijo
svojega projekta je v svet po-
nesla tudi ime Radovljice.
Željko Gvozdič pa je medaljo
prejel za uveljavitev športa
taekwon-do v Radovljici,
ustanovitev in vodenje
uspešnega kluba. Gvozdič je
taekwon-do začel trenirati
leta 1972 v Zagrebu. Bil je
uspešen tekmovalec, ki je
leta 1974 na državnem pr-
venstvu v bivši Jugoslaviji v
bojih svoje kategorije osvojil
drugo mesto. Danes je 6.
dan mednarodni inštruktor

in mednarodni sodnik "A"
kategorije. Kot trener je brez-
kompromisen in strog, saj je
ta šport naporen in zahteva
veliko odrekanja. Hkrati rah-
ločutno zazna težave in dvo-
me pri mladih, jih pravilno
usmerja in jim pomaga pri
športni in osebnostni rasti. 
Taekwon-do klub Radovljica
je ustanovil leta 1993 in ga
kot glavni trener uspešno
vodi od same ustanovitve. V
kratkem času se je klub uve-
ljavil in tudi sam uspešno
organiziral tekmovanja v
Radovljici. Člani kluba so
osvojili kar sedem medalj
na svetovnih prvenstvih,
enajst medalj na evropskih
prvenstvih ter številna odlič-
ja na turnirjih po vsej Evro-
pi ter v domovini.

Pečate občine Radovljica
so po sklepu župana 
prejeli: Društvo Sožitje,
Jože Zima, predsednik
PGD Hlebce, in 
Boris Marčetič, direktor
radovljiške občinske
uprave.
Sožitje - društvo za pomoč
osebam z motnjami v du-
ševnem razvoju deluje na
območju občin Radovljica,
Bled, Bohinj in Gorje že 40
let in ima status invalidske
organizacije. Kot sestavno
društvo slovenske Zveze So-
žitje si prizadeva za napre-
dek skupne in posamične
skrbi za osebe z motnjami v
duševnem razvoju, njihove
starše in člane družin. Da-
nes šteje 516 članov, od tega
je 144 oseb z motnjami v
duševnem razvoju.

Društvo Sožitje je z entuzi-
azmom in s prostovoljnim
delom staršev in strokovnja-
kov v obdobju štirih desetle-
tij naredilo velike korake pri
vključevanju oseb z motnja-
mi v duševnem razvoju v
socialno okolje, pri ozaveš-
čanju javnosti in neposred-
ni pomoči tako posamezni-
kom kot tudi celi družini.
Pomembno vlogo je odigra-
lo tudi pri podpori in usta-
navljanju institucij na ob-
močju občine Radovljica, ki
skrbijo za to populacijo. 
Jože Zima je pečat občine
prejel ob 90-letnici uspeš-
nega delovanja Prostovo-
ljnega gasilskega društva
Hlebce ter za dolgoletno
predsedovanje društvu.
Zima je član Prostovoljnega
gasilskega društva Hlebce
od leta 1966. Bil je podpred-
sednik, poveljnik in nekaj
mandatov predsednik. Pod
njegovim vodstvom je bilo
društvo uspešno in dejavno
na gospodarskem področju,
pri nabavi vozil ter pri vzdr-
ževanju gasilskega doma in
okolice. Uspešne so tudi
tekmovalne ekipe društva v
vseh kategorijah. Gasilsko
društvo je organizator raz-
ličnih prireditev v vasi. Ob
letošnji 90-letnici Prosto-
voljnega gasilskega društva
Hlebce je bil glavni organi-
zator prireditev, sodeloval je
pri obnovi doma in fasade.
Jože Zima je v Gasilski zve-
zi občine Radovljica že dru-
gi mandat podpredsednik
in je odgovoren za delo z
mladimi. Več mandatov je
bil član sveta Krajevne
skupnosti Lesce, dejaven je

tudi v čebelarskem društvu,
v Ribiški družini Bled in
Avto moto društvu Radov-
ljica. 
Mag. Boris Marčetič pa je
pečat občine prejel za
uspešno in predano oprav-
ljanje nalog na mestu di-
rektorja občinske uprave
Občine Radovljica. Mag.
Boris Marčetič je na Občini
Radovljica zaposlen od leta
2003. Kot direktor občin-
sko upravo vodi uspešno s
ciljem strokovnega in kako-
vostnega opravljanja uprav-
nih nalog in prijaznih sto-
ritev tako za občane kot
pravne osebe. Že leta 2003
je izpeljal reorganizacijo
občinske uprave in postavil
oddelčni sistem, ki se je v
praksi izkazal za učinkovi-
tega. Z njim je med dru-
gim vpeljal sistemske de-
javnosti za pridobivanje 
državnih in evropskih ne-
povratnih sredstev za na-
ložbe, s čimer je obogaten
občinski proračun. 
Kot direktor je vodil načrto-
vanje in izvedbo največjih
projektov, kot so obnova ra-
dovljiške graščine, izgrad-
nja športnega parka in at-
letskega parka v Radovljici,
novega vrtca na Posavcu,
rekonstrukcija letališke ste-
ze v Lescah in druge. Po-
sebno pozornost pa name-
nja spodbujanju zasebnih
investicij v sodelovanju z
občino, kakršni sta nastaja-
joči Vurnikov trg v Radov-
ljici in javno zasebni part-
nerstvi za izgradnjo objek-
tov ob športnem parku in
pred Linhartovim trgom v
Radovljici.
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Javno naročilo za izdajateljska opravila
Občina Radovljica je na portalu javnih naročil objavila javno
naročilo za izdajateljska opravila za Deželne novice (številka
objave: JN6822/2010). Razpisna dokumentacija je objavljena
na povezavi: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/
2010/7/7407296141786852448/JR_razpisna_dokumentacija.zip.
Rok za oddajo ponudb je do 25. avgusta 2010 do 10. ure. M. A.

Ostajam zvest 
svojim načelom
Pred zaključkom mandata
bom ostal zvest svojim nače-
lom in se v naslednjih vrsti-
cah ne bom posipal s pepe-
lom.
Kot pravi župan, je vsak
mandat zgodba zase in po
treh mandatih tudi sam me-
nim tako. Tudi v iztekajočem
se mandatu je bilo tako: pre-
cej dobrega, nekaj pa tudi
spornega ... in na to mora
opozicija opozarjati! V tem
mandatu sem si zaradi glas-
nega spraševanja o možnosti
netransparentne porabe dav-
koplačevalskega denarja na-
kopal tožbo s strani podžupa-
na g. Rebca (SD) in letošnje-
ga kandidata za župana g.
Globočnika.
Na zadnji redni seji OS v tem
mandatu je prišlo do nenadne
spremembe v razvojnih načr-
tih občine in v prihodnjih treh
letih bo vsako leto šlo četrt mi-
lijona evrov za izgradnjo po-
mične strehe nad bazenom.
Na predlog zgoraj omenjene-
ga podžupana je postavka do-
besedno čez noč (s torka na
sredo pred zadnjo sejo OS)
postala prioriteta prvega
reda, čeprav se še ne izvaja in
tudi ni na vidiku sredstev od
drugod (država, evropska
sredstva), kar je pogoj za uvr-
stitev v prvo prioriteto. Spra-
šujem se - ne trdim - ali ni res
le politična moč tista, ki odre-
ja porabo občinskega prora-
čuna, realne potrebe občanov
pa so odrinjene?
Za subvencioniranje oskrbe
na domu se v proračunu ni
našlo osem tisoč evrov, kar bi
pomenilo manjši strošek za
uporabnike.
Zdravju škodljive azbestne vo-
dovodne cevi ostajajo. Stavbe
šol so dotrajane. Lokalne ceste
so v slabem stanju.
Za razkošno pomično streho
pa bomo dali denar, čeprav
sploh ni izračuna o ekono-
mičnosti.
So to res naše prioritete?
Bojim se, da bo proračun še
naprej vir financiranja za
nekatere bolj kot za druge.
Novoizvoljenim svetnikom
želim več uspeha in poguma,
da ne bodo le statirali in dvi-
govali kartonov. 

Marjan Vidic, 
svetnik SDS

Rad imam Deželo
Pravijo, da lepša, kot je kraji-
na, manj ljudje držijo sku-
paj. Naša občina leži na
praktično najlepšem koščku
sveta, kjer se dežela piše z ve-
likim "D". Mogoče je ravno
zato med ljudmi toliko nevoš-
čljivosti, zamer in "poma-
ganja". Imamo neizmerne
možnosti za razvoj turizma,
trgovine, malega gospodar-
stva, športa, eko kmetijstva in
drugega, pa potencial ostaja
premalo izkoriščen. Mnogo
več pa bi dosegli, če bi držali
skupaj, si pomagali v pravem
smislu besede in bili bolj strp-

ni in tolerantni drug do dru-
gega. V vsaki družbi so ljud-
je, ki odstopajo od povprečja
na kakršenkoli način. Če je
to odstopanje v pozitivnem
smislu, smo lahko na takega
posameznika ponosni, saj je
vendar eden izmed nas, eden
iz naše skupnosti, delček nje-
ga smo tudi mi. Prevečkrat
pa se zgodi ravno nasprotno,
na plan prideta zavist in ne-
voščljivost in že ta posamez-
nik, ki preveč izstopa, posta-
ne povprečen in s tem tak kot
mi. Taka dejanja niso razvoj-
na, ne prinašajo napredka,
temveč stagnacijo in s tem
nazadovanje. Začnimo pri
sebi, bodimo pošteni sami do
sebe, saj nihče ni idealen.
Združujmo moči, pa naj si
bo to le pri organizaciji pik-
nika, športnega dogodka, sre-
čanja enako mislečih ali pa
pri večjih projektih. Družimo
in spoznavajmo se med seboj,
saj nam tega v dobi elektroni-
zacije še kako manjka. Obis-
kujmo prireditve in druge do-
godke, saj s tem dajemo pod-
poro organizatorjem ter ener-
gijo za nadaljnje delo. Prese-
zimo individualizem, saj to
ne osrečuje, le delo za druge,
v skupnosti in za skupnost pa
prinaša pravo zadovoljstvo.
Ne vzemite tega kot pridigo,
saj vse, kar sem napisal, velja
tudi zame. 

Simon Zore

Zavod za turizem -
svež veter 
v radovljiškem 
turizmu?
Kljub temu da imajo nekate-
re občine le malo možnosti
za večji razvoj turizma, si
skoraj vse veliko obetajo od
turizma. Tudi radovljiška.
In kakšne možnosti ima,
kakšen turizem je za občino
primeren, da bo prinesel več
turistov in nova delovna me-
sta, se bodo morali vprašati
tudi v novo ustanovljenem
Zavodu za turizem. 
Razvoj kvalitetnega počitni-
škega turizma zaradi bližine
letališča v velikem delu obči-
ne ni možen. Za kolesarski
turizem še nekaj časa ne bo
zgrajenih dovolj kvalitetnih
poti, pa tudi sosednje občine
za ta v Evropi sicer tako hitro
razvijajoč turizem ne kažejo
kakšnega posebnega posluha.
Kamp Šobec je verjetno svoj
vrh že dosegel. 
Za "romarski turizem" bodo
poskrbeli bratje frančiškani.
Zavodu za turizem pa bo os-
tal predvsem kulturni turi-
zem in spodbujanje razvoja
turističnih kmetij na desnem
bregu Save. 
Imamo srednjeveško mestno
jedro, Kropo, grad Kamen in
v zadnjem času še Mošnje z
vilo rustiko. Staro radovljiško
mestno jedro ni samo najbolj
ohranjeno srednjeveško mest-
no jedro v Sloveniji, ampak
pravi učbenik zgodovine ar-
hitekture. Kavarna Vidic, go-
stilni Avguštin in Lectar,
graščina in Šivčeva hiša, čas-

titljiva farna cerkev in Žup-
nijski dvorec staremu mestne-
mu jedru dajejo dušo, bo pa
potrebno obnoviti še kar ne-
kaj fasad in si domisliti še kaj
novega, zanimivega za turi-
ste. Kropa ima izjemno arhi-
tekturo in verjetno bi v večini
evropskih držav kraj s tako
arhitekturo in zanimivo zgo-
dovino v celoti obnovila drža-
va ali občina. Grad Kamen
najbrž potrebuje dobrega
oskrbnika in gostinsko po-
nudbo. Povsem nov izziv pa
predstavlja Vila rustika, ki
dokazuje, da so bile na tem
prostoru že pred dvema tisoč-
letjema odlične stavbe. Ima-
mo kaj pokazati in povedati
turistom. 
Pred novim Zavodom za tu-
rizem so zato veliki izzivi.
Čaka ga veliko dela, muko-
trpnega iskanja razumeva-
nja in denarja. Prepričan
sem, da bodo ti "novi" turi-
stični delavci začeli z novim
elanom in jim želim, da bi
uspešno odgovorili na vse te
izzive. 

Avgust Mencinger, 
občinski svetnik N.Si 

Za preporod občine
Občinski oblasti se nepreklic-
no izteka štiriletni mandat,
naslednji mesec namreč vsto-
pamo v nov krog lokalnih vo-
litev. Radovljiški volivci bodo
šestič po osamosvojitvi imeli
priložnost izbirati župana in
občinski svet. 
Ker sem tudi sam, torej vse od
prelomnih Demosovih časov
do danes, član občinskega
sveta (v nadaljevanju OS),
menim, da lahko ob izteka-
nju tega mandata objektivno
podam pogled na preteklo
delo.
Vem, da ima lahko vsakdo,
ki je sodeloval pri sprejema-
nju odločitev v teh štirih letih,
o tej ali oni odločitvi svoje

mnenje oz. drugačno oceno.
Ne sodim v krog ljudi, ki pra-
vijo, da župan v tem manda-
tu nima nič za pokazati. Kar
nekaj pomembnih projektov
je bilo izpeljanih in občina je
pridobila marsikatero po-
membno investicijo. 
Toda kljub temu si upam tr-
diti, da je za nami obdobje
nekaterih zamujenih prilož-
nosti. Po formiranju OS je
bila županova obljuba o po-
vezovanju in sprejemanju od-
ločitev z močjo argumentov
žal kaj hitro pozabljena. OS
se je takoj zelo strogo razdelil
na pozicijo in opozicijo (na
"naše" in "vaše") in nastalo
je ozračje, v katerem ni bilo
mogoče več razpravljati z do-
kazovanjem boljših in kvali-
tetnejših idej, pobud in reši-
tev. Preglasovanja s strani
županove koalicije in brezpo-
gojna poslušnost županovim
predlogom pa niso vedno pri-
nesla najboljše rešitve. Žal.
Lahko bi naštel kar precej na-
pačnih in zgrešenih odloči-
tev. Prostorski red, zavrnjen s
strani Ministrstva za okolje,
je največja zaušnica, najbolj
pa jo žal občutijo občani, ki
že nekaj let težko čakajo na
možnost gradnje. Zato so vo-
litve vedno tudi priložnost za
vzpostavitev nove, drugačne
politike. V občinskem odboru
SDS Radovljica pripravlja-
mo volilni program, v kate-
rem izhajamo iz ugotovitve,
da je za blaginjo občine, na
mnogih področjih upravlja-
nja, nujen preporod. Ta se na
eni strani mora izkazovati v
novem razvojnem ciklusu, na
drugi strani pa v novem vzor-
cu političnega sprejemanja
odločitev, ki bo omogočil, da
bomo v krizni situaciji, v ka-
kršni se Slovenija sedaj naha-
ja, vsi izšli kot zmagovalci.

Zvone Prezelj, 
svetnik SDS

JAVNI ZAVOD TURIZEM RADOVLJICA
Linhartov trg 1, 4240 RADOVLJICA, telefon 041/687 518

V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02
in št. 103/07) Javni zavod Turizem Radovljica objavlja

JAVNO OBJAVO
za zasedbo delovnega mesta:

VIŠJEGA SVETOVALCA PODROČJA II - TRŽNIKA (m/ž)

Delovno mesto je opredeljeno kot delovno mesto v osnovni dejavnosti in
se bo opravljalo v Javnem zavodu Turizem Radovljica, Linhartov trg 1,
4240 Radovljica, za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom
in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
- ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju trženja v turizmu,
- aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje italijanskega in

nemškega jezika, 
- osnovno znanje uporabe računalniških programov, 
- vozniški izpit kategorije B. 

Od kandidatov pričakujemo: komunikativnost, iniciativnost, organizacijske
sposobnosti, kooperativnost, zanesljivost, sposobnost timskega dela. 

Vsebina del in nalog:
poslovanje s strankami, sodelovanje pri pripravi turističnih publikacij, 
urejanje interne dokumentacije, sodelovanje pri oblikovanju in trženju 
turističnih produktov, sodelovanje pri projektih: načrtovanje, organiziran-
je, informiranje, spremljanje, izvrševanje nalog posameznega projekta, 
koordiniranje dela in priprava koledarja prireditev, sodelovanje s kupci in
dobavitelji, sodelovanje in udeležba na sejmih, sodelovanje pri izvajanju
raznih prireditev, urejanje pošte, sodelovanje pri pripravi in organizaciji
posebnih dogodkov, sodelovanje pri oblikovanju celostne podobe 
zavoda, sodelovanje v projektnih skupinah, priprava vsebin in ažuriranje
informacij za elektronske medije, zbiranje in analiza podatkov o 
turističnem tržišču, sodelovanje pri pripravi poslovnega in finančnega
načrta, stalna pripravljenost za opravljanje različnih del v času, ko sveto-
valec/ka ni polno zaseden/a s svojim delom.

Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom
in dokazili o izpolnjevanju pogojev oziroma pisne izjave o izpolnjevanju
pogojev najkasneje v 20 dneh od dneva objave na naslov: Javni zavod
Turizem Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, s pripisom "Prijava
na javno objavo za zasedbo delovnega mesta". 

O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. 
Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Nataši Mikelj,
tel.: 041/687 518.

Številka: 2010/1 Nataša Mikelj, l. r.
Datum: 13. 8. 2010 Direktorica JZTR
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Mnenja občinskih svetnikov

prevozi in ureditev pokojnikov ter 
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih 
ceremonialov na pokopališčih 
v občinah Bohinj, Bled, 
Radovljica in Gorje

Radovljica

Novo vodstvo OO SLS Radovljica
V torek, 3. avgusta, je bil na volilnem občnem zboru članov
občinskega odbora SLS Radovljica za novega predsednika
izvoljen Franc Peternel iz Globokega. Kot so sporočili z OO
SLS Radovljica, sta se zbora udeležila tudi poslanec SLS v
državnem zboru Gvido Kres in Jure Osredka iz glavnega od-
bora stranke. Gosta sta predstavila poglede stranke na aktu-
alno politično dogajanje v Sloveniji, dotaknila pa sta se tudi
priprav na prihajajoče lokalne volitve in aktivnosti OO SLS
Radovljica v času volilnih opravil. M. A.

Radovljica

Tradicionalni piknik in pohod
V Društvo invalidov občin Radovljica Bled, ki vključuje tudi
občino Gorje, je včlanjenih sedemsto članic in članov. Na
tradicionalnem pikniku v soboto, 31. julija, se jih je zbralo
okoli sto. Piknik v prijetni senci na Mlaki je bil kot nalašč, da
so se ob hrani in pijači ter srečelovu in ob zvokih harmoni-
ke zabavali, si izmenjali svoje poglede na družabno življenje
v Društvu ter se domenili za nove aktivnosti v društvu. 
Društvo namreč od junija letos vsak prvi petek v mesecu
pod vodstvom Olge Grm organizira invalidom prijazne 
pohode. Pohodov se udeležujejo predvsem invalidi, ki lahko
prehodijo najmanj šest kilometrov. Tako so obiskali Šobec
in se čez Fuksovo brv odpravili v Kamno Gorico in nazaj. 
Pohodniki se vsakič zberejo ob 8.15. pod Lipo pred Ekonomsko
gimnazijo v Radovljici. In še zanimivost: Celodnevna vstop-
nica na radovljiško kopališče je za člane Društva invalidov
občin Radovljica Bled ob predložitvi izkaznice ZDIS in plačane
članarine za leto 2010 tri evre. Kljub temu da je avgust, bo
še veliko sončnih in za plavanje primernih dni. V. K.
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Mateja Rant

"Po vseh letih uspehov na
področju plavanja je prišel
čas, da razmislim o delova-
nju še na kakem drugem po-
dročju," je ob predstavitvi
svoje kandidature za župana
Radovljice pojasnil Ciril Glo-
bočnik, ki je obenem pouda-
ril, da odločitev ni bila lahka,
a je k njej pripomoglo nago-
varjanje prijateljev in znan-
cev. Njegovi podporniki so ga
opisali kot odločnega in k ci-
ljem usmerjenega človeka, ki
je obenem odprt do vseh lju-
di in v ospredje vedno postav-
lja timsko delo.
Svojo prednost pred drugimi
kandidati vidi v tem, da na
prvo mesto vedno postavlja
strokovnost. Tako bo tudi v
politiki, s čimer bo lahko,
meni, prepričal tako tiste z
leve kot desne politične opci-
je. "Če imam vizijo, me ne
more nihče ustaviti, da bi pri-
šel do končnega cilja. Včasih
je mogoče to šele na daljši
rok, a je zato cilj toliko bolj

sladek," optimistično razmiš-
lja Globočnik. Radovljica, je
prepričan, ima še veliko mož-
nosti za razvoj, kar je v svo-
jem programu strnil v šest
področij. Tako naj bi pomaga-
li ustvarjati spodbudno, eko-
loško naravnano in družbeno
odgovorno poslovno okolje,
mesto bi še bolj povezali s po-
deželjem, vzpostavili bi mož-

nosti za izobraževanje motivi-
ranega in inovativnega kadra,
ki bi ga tudi obdržali doma.
Obenem bi zagotovili pre-
glednejše delovanje občine,
spodbujali občane k vključe-
vanju v športne dejavnosti in
vsem starostnim skupinam
omogočili aktivno preživlja-
nje prostega časa. Verjame
namreč v še neizkoriščene

možnosti naravnega bogas-
tva, bogate zgodovine in tra-
dicije kraja ter ustvarjanje no-
vih priložnosti za nadarjene.
Pri tem, verjame, mu bodo
prišle prav tudi izkušnje, ki
jih je nabiral na svoji doseda-
nji športni in poklicni poti.
Med drugim je bil sedem let
selektor Plavalnih reprezen-
tanc Slovenije, leta 2002 pa je
postal najprej v. d. direktorja,
nato pa direktor Plavalne zve-
ze Slovenije. Od lanskega leta
je športni direktor Plavalnega
kluba Radovljica. Piko na i pri
njegovem delu na športnem
področju po njegovih bese-
dah predstavlja srebrna me-
dalja Sare Isakovič na olim-
pijskih igrah, za kar, pravi, je
delal trideset let. Je poročen
in oče enega otroka, k družini
pa sodita tudi dva kosmata
hišna ljubljenčka. V prostem
času se posveča še vinograd-
ništvu, saj s prijatelji iz prve-
ga gorenjskega vinogradni-
škega društva Šparon neguje
tudi trs potomke najstarejše
trte v Sloveniji in na svetu.

Radovljica kot dežela 
zadovoljnih ljudi 
To si je za svojo vizijo izbral novinec med kandidati za župana, Ciril Globočnik, ki se bo kot neodvisni
kandidat potegoval za župansko mesto v Radovljici.

Marjana Ahačič

Radovljica - V prvem nad-
stropju zdravstvenega doma
v Radovljici so od konca ju-
nija v teku obnovitvena
dela, v okviru katerih bodo
najprej obnovili čakalnice
zobozdravstvenih ordinacij,
stare prostore zobne tehni-
ke pa preuredili v dodatno
splošno ambulanto. Sledila
bo obnova prostorov gine-
kološke ambulante in čakal-
nice. Ocenjena vrednost
gradbenih del je približno

180 tisoč evrov, od katerih
bo večino, približno 118 ti-
soč evrov, prispevalo Minis-
trstvo za zdravje, preosta-
nek pa Občina Radovljica,
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske in zobozdravstveni kon-
cesionarji. Osnovno zdrav-
stvo Gorenjske bo krilo tudi
stroške opreme obnovljenih
prostorov. Dela bodo pred-
vidoma zaključena konec
oktobra, v zdravstvenem
domu pa uporabnike stori-
tev do tedaj prosijo za razu-
mevanje.

Obnova prostorov v zdravstvenem domu

Do konca oktobra bodo v radovljiškem zdravstvenem
domu obnovili čakalnice zobozdravstvene in ginekološke
ambulante ter dve ambulanti.

Marjana Ahačič

Združenje ZB za vrednote
NOB Radovljica je tudi letos
5. avgusta, na dan občinske-
ga praznika, pripravilo spo-
minsko slovesnost ob zdaj
že 69. obletnici ustanovitve
Cankarjevega bataljona.
Slavnostni govornik na le-
tošnji prireditvi je bil diplo-
mat in pisatelj Bogdan Osol-
nik, ki je leto dni svojega
partizanskega življenja med

drugo svetovno vojno preži-
vel prav na Gorenjskem, ka-
mor je bil poslan, da pospe-
ši upor proti okupatorju.
"Ustanovitev tega gorenj-
skega partizanskega bataljo-
na pomeni eno prvih velikih
dejanj slovenske vstaje proti
nacistični okupaciji na Go-
renjskem in v vsej Sloveniji,
pa tudi edinstveni pojav v
vsej takratni zasužnjeni Ev-
ropi. V času, ko je bila naci-
stična Nemčija na vrhuncu
svoje moči in je podjarmila
večino evropskih narodov, s
svojimi osvajalnimi armada-
mi pa prodirala v osrčje Sov-
jetske zveze, je iz te samo-
tne, v divjino orjaških goz-
dov zavite planine, odjeknil
klic oboroženega upora na-

roda, ki ga je Hitler zapisal
smrti," je o času pred skoraj
sedmimi desetletji sprego-
voril slavnostni govornik, ki
se je kritično dotaknil tudi
sedanjosti. "Pozabljena je
odgovornost povzročiteljev
druge svetovne vojne, ki je
zahtevala 60 milijonov člo-
veških življenj in je bila tudi
za nas, Slovence, začetnica
vsega trpljenja in žrtev.
Tako postaja zgodovina v
javni obravnavi - še posebej

v medijih - ujetnica politike
in predmet njenih manipu-
lacij. Zato smo danes raz-
klan narod, ki se ne more
osvoboditi sovraštva in ran
iz druge svetovne vojne," je
dejal in poudaril, da si orga-
nizacija ZZB za ohranjanje
vrednot NOB prizadeva ne-
govati zgodovinsko resnico
o NOB. "Ni nam potrebno
popravljanje ali ponarejanje
zgodovine. Pridobitve, ki jih
je slovenskemu narodu pri-
nesel narodnoosvobodilni
boj, so neizpodbitne. Podpi-
ramo narodno umiritev v
javnem življenju in odpravo
ran, ki nam jih je zapustila
druga svetovna vojna, toda
ne za ceno potvarjanja zgo-
dovinske resnice."

Slovesno na 
Vodiški planini
Blizu tisoč udeležencev na prireditvi v spomin na
ustanovitev Cankarjevega bataljona, slavnostni
govornik letos Bogdan Osolnik.

Slavnostni govornik je bil tokrat Bogdan Osolnik. 

Ciril Globočnik je konec julija tudi uradno predstavil svojo
kandidaturo za župana Radovljice.

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

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak četrtek in petek specialistični 
okulistični pregledi!                     www.optika-berce.si
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Marjana Ahačič

Občinski odbor SDS je v to-
rek na novinarski konferen-
ci predstavil svojega župan-
skega kandidata. To je 44-
letni Bogomir Vnučec, di-
plomirani ekonomist, tre-
nutno zaposlen v zasebnem
podjetju kot vodja projektov,
sicer pa državni svetnik v 10.
volilni enoti.
"Za kandidaturo sem se od-
ločil na pobudo občanov in
po treznem razmisleku," je
na novinarski konferenci po-
udaril Vnučec, ki je meni, da
ima občina Radovljica še veli-
ko človeških in materialnih
potencialov, ki jih v svoji ne-
davni preteklosti ni dovolj iz-
koristila. Prepričan je, da je v
časih recesije pomembno na
novo definirati prioritete:
sam na prvo mesto postavlja
zagotavljanje delovnih mest.
"Trgovin imamo zadosti, 
zdaj je čas, da ustvarimo po-
goje za gospodarsko iniciati-

vo. Če je le mogoče, brez po-
srednikov, kljub temu da na-
čelno ne nasprotujem javno-
zasebnim partnerstvom."
Kot pravi, si je za prioritetne
cilje zastavil enakomeren
policentričen razvoj občine,
močnejše krajevne skupno-

sti z več pristojnostmi ter
približanje občinske uprave
ljudem. Prepričan je tudi, da
je v občini še veliko neizko-
riščenih možnosti pri prido-
bivanju evropskih in držav-
nih sredstev, pri čemer je po
njegovem veliko zamujene-

ga tudi zaradi še ne vzpo-
stavljenih regij, katerih usta-
navljanje Vnučec podpira,
Radovljico pa vidi kot center
zgornje gorenjske regije. 
Med konkretnimi cilji, ki si
jih je zadal, je navedel od-
pravljanje zdravju škodljivih
salonitnih cevi v krajih na
desnem bregu Save, postop-
no sanacijo in zaprtje kam-
noloma Kamna Gorica, iz-
koriščanje velikih potencia-
lov na področju turizma ter
podpora tako vrhunskemu
kot ljubiteljskemu športu.
Kot je še dejal, se veseli volil-
ne kampanje, v kateri ne pri-
čakuje nizkih udarcev "Do
sedaj znani županski kandi-
dati se med seboj poznamo
in verjamem, da nam po vo-
litvah ne bo težko sodelova-
ti," je prepričan. Bogomir
Vnučec je oče treh otrok. V
prostem času se ukvarja s
športom, trenutno je tudi
predsednik Konjeniške zve-
ze Slovenije. 

Za Radovljico, za mojo občino
Državni svetnik in član prvega sklica radovljiškega občinskega sveta v samostojni Sloveniji Bogomir
Vnučec je prepričan, da si Radovljica zasluži status mestne občine.

Bogomir Vnučec, županski kandidat SDS, skupaj s
predsednikom OO SDS Radovljica Zvonkom Prezljem

Marjana Ahačič

Edini pravi način dela župa-
na je tisti, ki absolutno za-
gotavlja zakonitost, je v to-
rek, ko je tudi javno objavil,
da je začel zbirati podpise
za kandidaturo na oktobr-
skih lokalnih volitvah, po-
udaril Andrej Kokot. Za žu-
pansko kandidaturo jih 52-
letni diplomirani novinar,
trenutno zaposlen kot di-
rektor Linhartove dvorane,
potrebuje 174, za listo, s ka-
tero bo kandidiral v občin-
ski svet, pa nekaj manj kot
sto podpisov. 
Pravi, da so prva imena za
neodvisno listo že izbrana,
objavil jih bo, ko jih bo imel
vseh šestindvajset. "Ko sem
prijateljem povedal, da na-
meravam kot neodvisni kan-
didat sodelovati na jesen-
skih županskih volitvah, so
bili odzivi dveh vrst: eni so
bili navdušeni, drugi so mi
rekli, da sem nor," je pripo-
vedoval v torek in pojasnil
svojo odločitev. "Vem, da
zmorem in da sem zadosti

"nor", da si to tudi upam.
Prepričan sem, da s svojim
načinom dela lahko prispe-
vam k osvežitvi delovanja v
občini ter pokažem ljudem,
ki delajo na občini in za ob-
čino, da so dobri; da se tudi
ne podre svet, če storijo na-
pako, saj je vsako težavo mo-
goče odpraviti."

Tudi Kokot je staro ime v ra-
dovljiški lokalni politiki; na
volitvah leta 1998 je bil pred-
sednik takrat zmagovalne
LDS. "Kot najmočnejša
stranka smo takrat postavili
temelje dela za naprej; za po-
govore in poslušanje drug
drugega. To bi rad nadalje-
val. Na ravni občine se na-

mreč politike, ki se jo gredo v
Ljubljani, ne smemo iti. Sam
nimam razloga, da koga ne
bi maral, ne glede na stran-
karsko pripadnost; menim,
da je župan izvoljen za to, da
vodi občinski svet na način,
da vsem svetnikom zagotovi
enakopravnost.
Tudi Kokot meni, da se je
sklepanje političnih koalicij
izkazalo za izrazito oviro pri
delu občinskega sveta v se-
danjem klicu. "V občini je
veliko dobro definiranih in-
teresov, za katere je prav, da
se uresničujejo znotraj ute-
čenih in legalnih poti. Veli-
ko število list v občinskem
svetu bo zagotovilo, da ne bo
koalicij, ki so doslej hromile
delo."
Kot je poudaril, bo kot žu-
pan delal zakonito in v okvi-
ru dveh osnovnih predpo-
stavk: občinskega razvojne-
ga načrta in glede na prora-
čunske možnosti. O konku-
renci na županskih volitvah
pa: "Vsakega od kandidatov
spoštujem že zato, ker se je
odločil za kandidaturo."

Delam stvari, v katere verjamem
Delo v okviru zakona, razvojnega načrta in proračunskih možnosti, brez sklepanja političnih koalicij.

Andrej Kokot z ženo Mendi, ki ga tako kot oba sinova,
Boštjan in Gašper, podpira pri kandidaturi. I Foto: Anka Bulovec

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM
Alpska 37, Lesce, 
tel.: 04/531-87-57

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

Nudimo vam pestro izbiro:

❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseyja 
❖ blaga za svečane priložnosti

❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira 
podlog, zadrg, sukancev, gumbov 

in ostale pozamenterije.
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OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04/537 23 00, faks: 04/531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Župan Občine Radovljica na podlagi 8. člena Zakona o volilni
in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07) 

objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO
UPORABE PLAKATNIH MEST

1. Občina Radovljica nudi organizatorjem volilne kampanje (v
nadaljevanju: organizatorji) za Lokalne volitve 2010 brez-
plačna plakatna mesta na objektih in napravah za oglaševa-
nje na podlagi Odloka o oglaševanju v občini Radovljica
(DN UO št. 41/04) in Pravilnika o merilih, objektih in loka-
cijah za oglaševanje (DN UO št. 43/04). 

2. Plakatna mesta iz 1. točke bodo enakomerno razporejena
na razpoložljivih objektih in napravah za oglaševanje na ob-
močju občine Radovljice med zainteresirane organizatorje.
Občina bo po potrebi določila dodatna plakatna mesta, ki
bodo organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogo-
ji in proti plačilu.

3. Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število plakatnih
mest in interes za dodatna plakatna mesta. 

4. Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do vključno
27. avgusta 2010 na naslov: Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, 4240 Radovljica, z oznako "VOLILNA KAMPA-
NJA - LOKALNE VOLITVE 2010". V vlogi je potrebno nave-
sti sedež, kontaktno osebo, telefonsko številko, želeno šte-
vilo plakatnih mest in dimenzijo plakatov. Plakati ne smejo
presegati velikosti 70x100 cm.

5. Občina Radovljica bo na podlagi načela enakopravnosti za
posameznega organizatorja določila enako število plakatnih
mest. Razdelitev plakatnih mest določi na podlagi 18. čle-
na Odloka o oglaševanju v občini Radovljica (DN UO št.
41/04), komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave.

6. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih in lokacijah bo
možno od 10. septembra 2010 do vključno 8. oktobra
2010 do 24. ure.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Številka:041- 5/2010-1
Datum: 9. 8. 2010

Marjana Ahačič

Radovljica - Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske -
RAGOR, je konec junija v
sklopu projekta Podjetniški
krožki v osnovnih šolah pri-
pravila Osnovnošolski fo-
rum, na katerem so učenci
predstavili svoje uspešne
poslovne načrte in zanimive

podjetniške ideje. Poslovna
ideja mladih iz OŠ A. T. Lin-
harta je bila "Izdelava in
prodaja novoletnih voščil-
nic." Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske projekt
koordinira že deseto leto, to-
krat pa so bili vanj vključeni
učenci kar sedmih osnovnih
šol, med njimi tudi iz radov-
ljiške. "Namen podjetniške-

ga krožka je ustvarjati pozi-
tivno podjetniško klimo ter
mladim omogočiti pridobi-
tev prvih izkušenj s podro-
čja podjetništva, temeljni ci-
lji pa so predvsem utrjeva-
nje občutka potrebe po sku-
pinskem načinu reševanja
problemov, iskanje soglasja
v skupini z zanimivimi obli-
kami iger, seznanitev z nuj-

nostjo načrtovanja in s te-
meljnimi elementi poslov-
nega načrta, izdelava mini
poslovnega načrta s konkret-
nim pridobivanjem poda-
tkov in informacij, potreb-
nih za takšen dokument, s
spoznavanjem in razmeje-
vanjem posameznih podro-
čij poslovanja in s posku-
som organizacije izvedbe iz-
branega poslovnega načrta,"
je povedala Hermina Bišče-
vić iz agencije Ragor. 

Prvi koraki v svet podjetništva 

Kranj

Skupina za samopomoč tudi na Gorenjskem
V začetku poletja je tudi na Gorenjskem začela delovati
skupina za samopomoč obolelim z boleznimi ščitnice. Sku-
pina se srečuje vsako tretjo sredo v mesecu ob 18. uri pros-
torih OŠ Simona Jenka, Komenskega 2 (pri Prešernovem
gaju - vhod z vrta) v Kranju. Vodja skupine je Mojca Stojan
iz Bohinjske Bele (tel.: 031/888-843). "V Sloveniji naj bi za
vsemi vrstami bolezni ščitnice bolehalo med 200 in 300 ti-
soč ljudi, vendar pa bolezen še zdaleč ni odkrita pri vseh
njih in zato niso registrirani, zaradi raznih "nenavadnih"
simptomov zelo trpijo, zdravniki pa jih imajo pogosto za
namišljene bolnike," so sporočili z društva, zadovoljni, ker
je skupina za samopomoč končno ustanovljena tudi na Go-
renjskem. M. A.
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Privoščite si brezskrbno poletje in uživajte na
zasluženih počitnicah, v UniCredit Bank pa
bodo poskrbeli za razpoložljivost dodatnih
sredstev. Vsi, ki boste do konca meseca
septembra 2010 pri UniCredit Bank najeli
Poletni kredit, boste s sredstvi razpolagali
takoj, z odplačevanjem pa pričeli šele čez dva
meseca. 

Kredit je namenjen vsem, ki potrebujete
dodatna sredstva na računu za »last minute«
počitnice, novo pohištvo, avto, nakup šolskih
potrebščin ali karkoli drugega. Dostop do
ugodnega kredita je preprost, saj vam v

Izkoristite vročo ponudbo počitnic in posebnih ugodnosti ter si
privoščite sproščen oddih z odloženim plačilom poletnega kredita. 

UniCredit Bank celoten znesek kredita izpla -
čajo na vaš osebni račun, višina mesečnega
obroka pa se giblje že od 45 EUR. 

Obiščite tudi spletno stran www.unicreditbank.si/
poletni-kredit in zahtevajte več informacij o
Poletnem kreditu. Morda bo glavna nagrada
mini prenosnik Acer Aspire One prav vaša.
Pravila in pogoji za sodelovanje so objavljeni
na spletni strani banke. 

Za vse, ki bi želeli, da vaš denar dela za vas
medtem, ko boste vi daleč proč, pa so v
UniCredit Bank v okviru poletne ponudbe
pripravili tudi vroče depozite. Če jim boste vaš
de nar zaupali za 6 mesecev, ga bodo v
letošnjem poletju oplemenitili s privlačno
3% letno obrestno mero, za vse zneske vezav
med deset in sto tisoč evri. Ponudba velja do
konca avgusta 2010.

Brigita Šterman, vodja poslovne enote
UniCredit Bank v Radovljici: »Z odloženim
plačilom Poletnega kredita si lahko privoščite
več. Obiščite nas čim prej in izkoristite vročo
ponudbo.«

Dodatne informacije:
UniCredit Bank PE Radovljica

Kontaktna oseba: Brigita Šterman

Telefon: 04/5971 631

E-pošta:
brigita.sterman@unicreditgroup.si 

Delovni čas:

Ponedeljek – petek 8:30 – 16.30

www.unicreditbank.si
Oglasno sporočilo

Raztegnite vroče poletje
UniCredit Bank z vročo poletno ponudbo

www.gorenjskiglas.si www.gorenjskiglas.si www.gorenjskiglas.si
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A
št. 12

9
, 13

. avgusta 2
010

zem
ljišču, ki je predm

et prodaje, m
ožnost pridobiti lastninsko pra-

vico v celoti. Inform
acije o tem

 so na voljo na O
bčini R

adovljica
(točka 8

).
3

. 
N

ačin in rok plačila kupnine:
K

upnina se m
ora plačati v 8

 dneh po notarski overitvi prodajne po-
godbe, 

na 
transakcijski 

račun 
O

bčine 
R

adovljica: 
013

0
2

-
010

0
0

07
8

0
5

, sklic: 7
2

210
0

0
0

-3
3

01
-1.

P
lačilo celotne kupnine v določenem

 roku je bistvena sestavina pro-
dajne pogodbe.

4
. 

K
raj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo potekala v torek, 31. avgusta 2
010

, ob 10
.3

0
 v m

ali
sejni dvorani O

bčine R
adovljica, G

orenjska c. št. 19
.

D
ražitelji m

orajo pred pričetkom
 dražbe plačati kavcijo v višini 10

 %
 iz-

klicne cene neprem
ičnine, ki jo bodo dražili. Varščina m

ora biti naka-
zana do dne 27. avgusta 2

010
 do 11.0

0
 ure. K

avcijo je potrebno na-
kazati 

na 
transakcijski 

račun 
O

bčine 
R

adovljica, 
št. 

013
0

2
-

010
0

0
07

8
0

5
 sklic: 7

2
210

0
0

0
-3

3
01

-1.

P
red pričetkom

 javne dražbe se m
ora dražitelj izkazati s potrdilom

 o
plačilu kavcije.
P

lačana kavcija bo uspelem
u dražitelju vračunana v ceno, neuspelim

dražiteljem
 pa bo vrnjena brez obresti v roku 15

 dni od dneva dražbe.
5

. 
P

ogoji za sodelovanje:
N

a javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem
 v R

epubliki
S

loveniji in fizične osebe, ki so državljani R
S

.
D

ražitelji m
orajo pred pričetkom

 dražbe kom
isiji predložiti:

-  izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ozirom
a potrdilo o držav-

ljanstvu R
S

 ali osebno izkaznico (fizične osebe),
-  notarsko overjeno pooblastilo v prim

eru, da pravna ali fizična oseba
za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

-  dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za pri-
m

er vračila kavcije,
-  davčno, m

atično in telefonsko številko.
Pooblaščenci m

orajo pred pričetkom
 dražbe predložiti pisno pooblastilo.

6
. 

S
klenitev pogodbe

Z najugodnejšim
 ponudnikom

 se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 3

0
 dni po zaključku dražbe. Č

e dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem

 roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, O
bčina R

adov-
ljica zadrži njegovo kavcijo.

7. 
D

rugi pogoji
N

eprem
ičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse

stroške v zvezi s prenosom
 lastništva: davek na dodano vrednost,

stroške overitve pogodbe in takse za vpis v zem
ljiško knjigo plača ku-

pec.
D

ražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto
najvišjo ponudbo.
U

govore proti dražbenem
u postopku je m

ogoče podati, dokler ni za-
ključen zapisnik o poteku dražbe.
K

om
isija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z U

red-
bo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim

 prem
ože-

njem
 države in občin (U

r. l. R
S

, št. 8
4

/07
, 9

4
/07

 in 10
0

/0
9

). P
red-

sednik kom
isije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

8
. 

Inform
acije:

Vsa dodatna pojasnila o neprem
ičninah in ostale inform

acije inte-
resenti dobijo:
-  na O

bčini R
adovljica, kontaktni osebi g. D

om
inik S

kum
avec, tel.

0
4

/5
37

-2
3

-41
 in ga. M

arija H
abjan, tel. 0

4
/5

37
-2

3
-4

6
 v delovnih

dneh od 16
. 8

. 2
010

 do 27. 8
. 2

010
 od 10

.0
0

 do 12
.0

0
 ure;

10
.

Župan ali K
om

isija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim

 prem
oženjem

 s soglasjem
 župana lahko postopek kadarko-

li ustavi.

Š
tevilka: 47

8
0

2
-4

/2
010

D
atum

: 5
. 8

. 2
010

Janko S
. S

tušek, l. r.
ŽU

PAN

4
.

O
bčina R

adovljica, G
orenjska c. št. 19

, R
adovljica na podlagi 7. člena

S
tatuta O

bčine R
adovljica (U

VG
, št. 2

3
/9

9
 in 19

/0
0

) in sklepa nadaljeva-
nja 31. seje O

bčinskega sveta O
bčine R

adovljica z dne 1. 7. 2
010

 ter v
skladu z U

redbo o stvarnem
 prem

oženju države, pokrajin in občin (U
r. l.

R
S

, št. 8
4

/07
 in 9

4
/07

) objavlja

javno
 zb

iranje p
o

nud
b

za p
ro

d
ajo

 nep
rem

ičnine

1. 
N

aziv in sedež prodajalca:
O

bčina R
adovljica, G

orenjska c. št. 19
, R

adovljica,
tel. 0

4
/5

37
-2

3
-0

0
, faks 0

4
/5

314
-6

8
4

2
. 

P
redm

et prodaje:
a) 

dvosobno stanovanje št. 3
 v pritličju večstanovanjske stavbe P

re-
šernova ul. 15

 v R
adovljici, skupni izm

eri 5
4

,77
 m

2, vpisani pri
podvložku št. 13

51
/3

 z oznako neprem
ičnine 3

.E
 k.o. R

adovljica.
S

tanovanje je zasedeno. 
b) trisobno stanovanje št. 3

 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe
G

radnikova c. 12
3

 v R
adovljici, v skupni izm

eri 6
5

,2
6

 m
2, vpisani

pri podvložku št. 12
5

0
/3

0
 z oznako neprem

ičnine 8
4

.E
 k.o. R

a-
dovljica. S

tanovanje je zasedeno. 
3

. 
Izklicna cena za neprem

ičnino znaša:
pod a) 6

2
.74

4
,6

0
 E

U
R

pod b) 6
6

.9
91,4

0
 E

U
R

.
4

. 
N

ačin in rok plačila kupnine:
K

upnina se m
ora plačati v 8

 dneh od podpisa prodajne pogodbe na
transakcijski račun O

bčine R
adovljica: 013

0
2

-010
0

0
07

8
0

5
 sklic: 

pod a) 12
2

8
-7

2
0

0
01

- 1
pod b) 12

2
8

-7
2

0
0

01
- 2

P
lačilo celotne kupnine v določenem

 roku je bistvena sestavina pro-
dajne pogodbe.

5
. 

P
onudniki m

orajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: O
b-

čina R
adovljica, G

orenjska c. št. 19
, R

adovljica, z oznako: ponudba
za nakup neprem

ičnine, N
E

 O
D

P
IR

A
J. R

ok: 31. 8
. 2

010
 do 9

.0
0

ure. U
poštevane bodo sam

o ponudbe, ki bodo do navedenega datu-
m

a prispele na naslov prodajalca.
6

. 
P

onudniki m
orajo najkasneje do 27. 8

. 2
010

 do 11.0
0

 ure, plačati
kavcijo v višini 10

 %
 izklicne cene neprem

ičnine. K
avcijo je potrebno

nakazati na transakcijski račun O
bčine R

adovljica, št. 013
0

2
-

010
0

0
07

8
0

5
 sklic: 12

2
8

-7
2

0
0

01
- 3

.
P

lačana kavcija bo uspelem
u ponudniku vračunana v ceno, neuspe-

lim
 pa bo vrnjena brez obresti v roku 15

 dni od dneva javnega zbira-
nja ponudb.

7. 
V pisni ponudbi m

orajo ponudniki navesti svoje točne osebne poda-
tke (im

e, priim
ek, naslov, davčno, m

atično in telefonsko številko), pri-
ložiti potrdilo o državljanstvu oz. izpisek iz registra, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa
za prim

er vračila, ponudbeno ceno v E
U

R
 ter natančno navedbo ne-

prem
ičnine.

8
. 

S
klenitev pogodbe:

Z izbranim
 ponudnikom

 se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 3
0

dni od sprejem
a sklepa o izbiri. Č

e izbrani ponudnik ne podpiše po-
godbe v navedenem

 roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, O
b-

čina R
adovljica zadrži njegovo kavcijo.

9
. 

D
rugi pogoji:

N
eprem

ičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. S
tro-

ške v zvezi s prenosom
 lastništva (davek, stroške overitve), nosi pro-

dajalec, takso za vpis neprem
ičnine v zem

ljiško knjigo pa nosi kupec.
N

ajem
niki neprem

ičnine im
ajo pod enakim

i pogoji predkupno pravi-
co. P

rodaja na obstoječa najem
na razm

erja ne vpliva.
10

.
K

riterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O
najugodnejšem

 ponudniku bo odločal Župan O
bčine R

adovljica. O
d-

piranje ponudb opravi posebna kom
isija in po zaključku postopka

predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11.

Javno odpiranje ponudb bo v to
rek, 31

. 8
. 2

0
1

0
,v m

ali sejni dvora-
ni O

bčine R
adovljica, G

orenjska c. št. 19
, R

adovljica, in sicer:
p

o
d

 a) o
b

 9
.3

0
p

o
d

 b
) o

b
 1

0
.0

0
 uri.

12
.

U
poštevane bodo sam

o pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki
bodo enake ali višje od izklicne cene.

13
.

P
onudniki bodo o izboru obveščeni v 8

 dneh od odpiranja ponudb.
14

.
Inform

acije
Vsa dodatna pojasnila o neprem

ičninah in ostale inform
acije inte-

resenti dobijo:
- na O

bčini R
adovljica, kontaktni osebi g. D

om
inik S

kum
avec, tel.

5
37

-2
3

-41
 in ga. M

arija H
abjan, tel. 0

4
/5

37
-2

3
-4

6
 v delovnih

dneh od 16
. 8

 do 27. 8
. 2

010
 od 10

.0
0

 do 12
.0

0
 ure.

15
.

Župan ali K
om

isija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim

 prem
oženjem

 s soglasjem
 župana lahko postopek kadarko-

li do sklenitve pravnega posla ustavi.
O

bveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim
 ponudni-

kom
, je izključena.

Š
tevilka: 47

8
-11

/2
010

-1
D

atum
: 5

. 8
. 2

010
Janko S

. S
tušek, l. r.
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Pripravljamo: Zbiranje odpadne embalaže v gospodinjstvih!

Do sedaj je ločeno zbiranje od-
padkov potekalo le s pomočjo t. i.
ekoloških otokov ali zbiralnic,
mest, kjer so postavljeni štirje
zabojniki: za steklo, za papir, za
plastiko in za kovine. Vendar ta
način, ki je sicer v Sloveniji uzako-
njen že vrsto let, ni najbolj učinko-
vit, saj se v Sloveniji ločeno zbere
le okoli 10 odstotkov odpadkov
na leto. 
Zato bomo tudi v občini Radovlji-
ca postopoma uvedli zbiranje od-
padne embalaže po t. i. "sistemu
od vrat do vrat".
Obstoječi sistem ločenega zbi-
ranja odpadkov na zbiralnicah
bomo nadgradili tako, da bomo
občanom pred dom namestili
dodaten zelen zabojnik z rume-
nim pokrovom. S tem jim bomo
omogočili ločevanje embalaže na
domu, tako zbrano embalažo
bodo lahko oddali v zabojnik pred
hišo ali blokom in jim je ne bo po-
trebno nositi do obstoječih zbiral-
nic ločenih frakcij.

Kje in kdaj se bo začelo?
Nov sistem zbiranja odpadkov s
pomočjo zabojnika za embala-
žo, ki bo stal ob obstoječem za-
bojniku za mešane komunalne
odpadke, bomo poskusno uve-
dli do konca leta 2010 pri go-
spodinjstvih na območju Kra-
jevne skupnosti Lesce, Krajevne

skupnosti Begunje, Krajevne
skupnosti Otok, Krajevne skup-
nosti Mošnje in Krajevne skupno-
sti Brezje.
Z dodatnim zabojnikom za izloči-
tev embalaže na izvoru nastanka
bomo poskusno opremili okoli
1600 gospodinjstev in v povpre-
čju v dveh mesecih izločili 15
prostorninskih odstotkov od-
padne embalaže. To je zelo spod-
buden podatek, saj je utežno em-

balaža zelo lahka, volumensko pa
je je bistveno več. 
Večina gospodinjstev na tem ob-
močju bo prejela zabojnik z ru-
menim pokrovom za odlaganje
odpadne embalaže. Poleg seda-
njega zelenega zabojnika, v kate-
rega občani odlagajo vse gospo-
dinjske odpadke, bodo tako v za-
bojnik z rumenim pokrovom odla-
gali vso odpadno embalažo (pla-
stično, kovinsko, sestavljeno). Ste-
klo in papir bo potrebno še vna-
prej odnašati na ekološki otok.

Ali pomeni nova storitev za 
občane dodatne stroške?
Uporabniki naših storitev bodo za
zabojnike plačevali samo mesečni

najem za uporabo posode ali pa
bodo imeli možnost nabave last-
ne posode pod ugodnimi pogoji.
Odvoz mešanih komunalnih od-
padkov in mešane embalaže bo
potekal izmenično: en teden me-
šani odpadki, drugi teden mešana
embalaža, torej brez dodatnih od-
vozov, tako, da bodo stroški odvo-
za storitve ravnanja z odpadki
ostali povsem enaki. 

Kaj bomo odlagali v zabojnike
za embalažo?
● Plastenke pijač in živil
● Plastenke čistil in pralnih 

sredstev, ki nimajo znaka 
nevarnih odpadkov

● Pločevinke pijač
● Prazne konzerve živil
● Votla embalaža od mleka, 

sokov, ipd. (tetrapak ...)
● Plastični lončki, jogurtni 

lončki ...
● Plastična embalaža šamponov, 

zobnih past in tekočih mil
● Plastična embalaža CD-jev in 

DVD-jev
● Posodice od margarine in 

podobno
● Embalaža, ki je prevlečena z alu 

folijo (prazne kavne vrečke ...)
● Prodajna embalaža iz plastičnih 

mas (PE, PET, PVC)
● Plastične vrečke in plastične 

folije
● Vsi drugi majhni kovinski 

odpadki (baker, cink, aluminij, 
bela pločevina ...)

Kje vidimo prednosti novega
načina odvoza
Največja prednost je v tem, da je
vso embalažo mogoče ločiti takoj

od mešanih odpadkov na mestu
nastanka. Zabojnik za mešano
embalažo je postavljen na dolo-
čeno odjemno mesto v nepo-
sredni bližini doma, za blokov-
ska naselja pa na odjemna mesta
za odpadke, tako da prebivalcem
ni potrebno odnašati ločeno zbra-
nih odpadkov na zbiralnice loče-
nih frakcij.
Predvidevamo, da bomo na ta
način bistveno zmanjšali (vsaj za
15 odstotkov) količino mešanih
odpadkov, za katere bo v prihod-
nje potrebno plačevati visoke
stroške za odstranitev, medtem ko
stroške za reciklažo odpadne em-
balaže kupec poravna ob nakupu
izdelka.

Sistem se bo postopoma razširil
tudi na ostale predele občine
Radovljica, kjer Komunala Ra-
dovljica, d. o. o., opravlja go-
spodarsko javno službo ravna-
nja z odpadki. 

KOMUNALA RADOVLJICA,
d.o.o.

Ljubljanska cesta 27, 
4240 RADOVLJICA
tel.: 04/537 01 11, 
fax: 04/537 01 12

www.komunala-radovljica.si

Sistem ravnanja z odpadki se je v zadnjih letih precej
spremenil. Zaradi doseganja predpisanih ciljev o količi-
nah ločeno zbranih odpadkov, ki jih lahko znova reci-
kliramo, čaka prebivalce radovljiške občine v jeseni in v
prihodnjem letu nekaj novosti. 

Mešana embalaža
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Mateja Rozman Amon, ne-
kdanja dolgoletna vodja pro-
grama PUM v Radovljici,
zdaj direktorica radovljiške
Ljudske univerze, je radov-
ljiški program za reševanja
osipništva in zmanjševanja
brezposelnosti med mladi-
mi kot zelo uspešen primer
dobre prakse predstavila na
seminarju v Bruslju. Semi-
nar, ki ga je pripravila Evrop-
ska komisija, je obravnaval
prenos najbolj učinkovitih
politik in praks zaposlovanja
v povezavi z izhodnimi stra-
tegijami držav članic in novo
strategijo Evropa 2020, ki ga
je v Bruslju pripravila Evrop-
ska komisija. 
Radovljiški PUM je med naj-
uspešnejšimi v državi, Ljud-
ska univerza Radovljica pa ga
izvaja že več kot deset let.
"PUM je nastal že leta 1993
kot odgovor na krizo na trgu
dela po osamosvojitvi Slove-
nije. Je torej program, ki je že
prestal test gospodarske krize

in se izkazal ne le kot uspe-
šen program, pač pa kot pro-
gram s trajnimi rezultati. Za-
radi svoje večplastnosti delu-
je v smislu socialne integraci-
je mladih, kar je predpogoj za
vse nadaljnje korake mladih,
bodisi v izobraževanju ali na
trgu dela. Uspešnost progra-

ma je 90-odstotna: formalno
izobrazbo - kar je glavni cilj
programa - dokonča 70 od-
stotkov udeležencev, poleg
tega se jih 20 odstotkov zapo-
sli, 10 odstotkov pa jih posta-
ne aktivnih iskalcev zaposlit-
ve. V tem času se je progra-
ma udeležilo 215 mladih," je

povedala Jasmina Šubic, vod-
ja radovljiškega PUM. "Za
primerjavo: Francija je v letu
2009 uvedla celo vrsto pro-
gramov, ki naj bi pripomogli
k večjemu zaposlovanju mla-
dih. Učinkovitost teh progra-
mov je omejena, saj beležijo
manj kot 35-odstoten uspeh."
Kot je povedala Rozman
Amonova, raziskave EU in
OECD kažejo, da je skupina
mladih v času gospodarske
krize najbolj ranljiva. Poleg
brezposelnosti prevladujejo
začasne zaposlitve, ki ne po-
nujajo dohodkovne varnosti
ali dostopa do usposabljanja.
Povečuje se osip v sekundar-
nem šolanju, hkrati pa se po-
večuje delež mladih, ki se ne
izobražujejo, usposabljajo ali
so zaposleni. "Opozorila EU
in OECD o mladih kot naj-
bolj ranljivi skupini na trgu
dela se zagotovo potrjujejo
tudi v Sloveniji - število ude-
ležencev v programu PUM
raste: v letu 2009 jih je bilo
kar 50 odstotkov več kot leto
prej." 

Uspešni celo 
v evropskem merilu
Radovljiški program PUM (projektno učenje za mlajše odrasle) kot primer dobre prakse 
predstavljen v Bruslju

Marjana Ahačič

Radovljica - V prihajajočem
šolskem letu bodo v sedem
enot Vzgojno varstvenega
zavoda Radovljica sprejeli
vse vpisane otroke, ki bodo
s 1. septembrom dopolnili
11 mesecev, ter 22 otrok iz
drugih občin. Kot je pojas-
nil radovljiški župan Janko
S. Stušek, je bil vpis otrok v
vrtce radovljiške občine za
šolsko leto 2010/2011 po
pričakovanjih velik: na novo
se je aprila vpisalo 254 otrok,

med njimi 43 otrok iz dru-
gih občin. Tako bo v prihod-
njem šolskem letu radovlji-
ške vrtce obiskovalo skupaj
740 otrok, ker je štirideset
več kot letos. "Sprejem to-
likšnega števila otrok v vrtec
sta omogočila odprtje šestih
dodatnih oddelkov v lan-
skem letu in reorganizacija
oddelkov znotraj zavoda," je
pojasnil župan. Otroci bodo
razporejeni v štirideset od-

delkov, od tega bosta tako
kot letos po dva oddelka v
OŠ A. T. Linharta Radovlji-
ca in F. S. Finžgarja Lesce. 
A ker se potrebe po prosto-
ru povečujejo tudi po šolah,
že v prihodnjem letu načr-
tujejo gradnjo prizidkov k
vrtcema v Radovljici in Les-
cah. Tako je občina v reba-
lansu proračuna za letošnje
leto že zagotovila sredstva
za prostorsko presojo ter

projektno in investicijsko
dokumentacijo za gradnjo
prizidkov. Ko je povedala
Irena Kotnik, direktorica
VVZ Radovljica, načrtujejo
gradnjo petih igralnic v Ra-
dovljici in štirih v Lescah, ki
bodo nadomestile začasne
oddelke v osnovnih šolah in
zagotovile normativ treh
kvadratnih metrov igralne
površine na otroka v obsto-
ječih vrtcih. 

V vrtce gredo vsi otroci 
Tudi letos bodo v sedem enot radovljiških vrtcev sprejeli vse vpisane otroke. Cene programov že 
drugo leto ostajajo nespremenjene.

Knjiga obsega 398 strani, zato priporočamo, da jo pridete iskat 

k nam. Sicer jo lahko naročite tudi po tel.: 04/201 42 41 ali na: 

narocnine@g-glas.si, a boste plačali še poštnino.

Redna cena knjige je 29,99 evra, akcijska cena 

na Gorenjskem glasu je le 25 evrov!
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Ta knjiga radikalno 

spreminja dokaj razvpito 

predstavo o Titu kot 

o velikem ženskarju. 

Bralca bo presenetilo 

dejstvo, da Tito 

v resnici nikoli ni bil 

srečno poročen. 

Avtor predstavlja vseh 

pet njegovih zakonskih 

partneric na podlagi 

doslej neznanih 

dokumentov in 

pričevanj. Knjiga je na 

Hrvaškem, v Srbiji in 

Bosni in Hercegovini 

dosegla izjemen 

odmev.

Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze 
Radovljica
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Tudi v prihodnjem
šolskem letu ostaja
cena v radovljiških 
vrtcih enaka kot
doslej: 476,38 evra za
prvo in 359,87 evra 
za drugo starostno 
obdobje. Občina v
povprečju pokriva 
sedemdeset odstotkov,
starši pa trideset
odstotkov cene 
programa.
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PRAVILA IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA
DEŽELNIH NOVIC, ČASOPISA OBČINE 

RADOVLJICA ZA LOKALNE VOLITVE 2010

1. V času volilne kampanje izideta redna in izredna številka Deželnih no-
vic, časopisa občine Radovljica.

2. V redni številki, ki bo v skladu z načrtovanimi izidi Deželnih novic v
letu 2010 izšla 8. oktobra, ne bomo objavljali sporočil za javnost,
stranke in kandidati pa imajo možnost, da zanje zakupijo prostor v
časopisu.

Vsem bomo v skladu z veljavnim cenikom oglasnega prostora v De-
želnih novicah zagotovili enake pogoje za objavljanje volilnih propa-
gandnih sporočil. Vsa plačana obvestila, propagandna sporočila ter
predstavitveni članki in pogovori bodo v časopisu posebej označeni
in razpoznavni kot propagandno volilno sporočilo. Tovrstna sporoči-
la bomo na prvi strani objavili največ v velikosti 20/II (dve koloni do
višine dvajsetih centimetrov) in na zadnji do velikosti ene osmine
strani, pri tem pa bomo spoštovali vrstni red naročil.

3. Izredna številka Deželnih novic izide v obsegu 8 strani najmanj 30
dni in najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja na volitvah članov
občinskih svetov ter županov.

Datum izida bo objavljen po razpisu volitev najkasneje 45 dni pred
dnevom glasovanja na oglasni deski v prostorih Občine Radovljica
(Gorenjska c. 19, Radovljica) in na občinskih spletnih straneh
www.radovljica.si.

4. V izredni številki Deželnih novic bomo kandidate in liste kandidatov
predstavili enakovredno ter skladno z Zakonom o volilni in referen-
dumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007, 105/2008).

Kandidati in liste kandidatov se ne glede na to, ali so že zastopani v
občinskem svetu ali ne, v izredni številki Deželnih novic predstavijo v
vrstnem redu, ki se z žrebom določi na občinski volilni komisiji, ne
glede na to, ali so že zastopani v občinskem svetu ali ne. 

Vsi imajo na razpolago enak obseg prostora, ki ga določi uredništvo
glede na določeno število strani glasila ter število kandidatov in list
kandidatov. 

Prispevke z oznako "Za objavo v Deželnih novicah" je treba dostaviti
najkasneje 10 dni pred izidom izredne številke v elektronski obliki na
naslov uredništva:
- Uredništvo Deželnih novic, Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
Kranj ali marjana.ahacic@g-glas.si

5. Prispevki na notranjih straneh izredne številke Deželnih novic vsebu-
jejo predstavitve kandidatov in list kandidatov ter njihovih programov
brez ocenjevanja oziroma vmešavanja v programe drugih strank, ki
kandidirajo na volitvah. Jasno mora biti razviden naročnik brezplač-
ne objave prispevka (pripis: "Naročnik: naziv naročnika"). 

6. Prva in zadnja stran izredne številke Deželnih novic sta nevtralni in
namenjeni informativnim prispevkom za seznanjanje volivcev z volit-
vami, ki jih objavi uredništvo.

7. V izredni volilni številki Deželnih novic ni plačanih objav.

Marjana Ahačič,
Odgovorna urednica Deželnih novic

Izredna številka Deželnih novic, namenjena predstaviti kandida-
tov in kandidatnih list na lokalnih volitvah, bo izšla v petek, 17.
septembra.
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Krajevne novice

Mošnje

Konec tedna tretji Mošenjski dnevi
Tretji Mošenjski dnevi, ki jih pripravlja domače turistično
društvo, bodo letos na dveh lokacijah. Že jutri, 14. avgusta,
bo na travniku pod izletniško kmetijo Globočnik v Globo-
kem med 14. in 17. uro prikaz kmečkih opravil, kot so košnja
trave, sušenje in spravilo sena, žetev žita, mlatenje, retranje,
pajklanje žita, pletenje košar, izdelovanje skodel ter preša-
nje in kuhanje sadja, od 17. ure naprej pa bo na kmetiji Glo-
bočnik veselica z ansamblom Gruden. Kot so sporočili orga-
nizatorji, si bo v času prireditve mogoče ogledati tudi peko
kruha v krušni peči in prikaz točenja medu ter se voziti s ko-
čijo. Mošenjski dnevi se bodo nadaljevali naslednji dan, v
nedeljo, 15. avgusta, v krajevnem muzeju nasproti cerkve,
kjer bo od 9. do 18. ure dan odprtih vrat z vodenimi ogledi.
3. Mošenjske dneve bodo v nedeljo ob 18. uri zaključili z na-
stopom mladih glasbenih talentov iz Mošenj in okolice ter
srečanjem narodnih noš iz občine Radovljica. M. A.

Ljubno

Obeležili bodo krajevni praznik
Krajevna skupnost Ljubno 24. avgusta praznuje krajevni praz-
nik; letos že 57. leto zapored. Slovesnosti se bodo začele že to
soboto, 14. avgusta, ko se bo ob 9. uri začel Dan športa in za-
bave, ki ga pripravlja Mladinska skupina Ljubno. Osrednja
slovesnost v Domu športnega društva pa bo v petek, 20. av-
gusta, ko bodo med drugim položili vence na spominska obe-
ležja NOB in razdelili zbornik, ki so ga pripravili ob tej prilož-
nosti. Praznovanje se bo nadaljevalo v soboto, 21. avgusta, z
družabnim srečanjem in nogometnim turnirjem ob 14. uri, je
sporočil predsednik KS Ljubno Brane Fajfar. M. A.

Radovljica 

Joe Cocker in Miss Summer v GP-ju
Jure Kuralt, lastnik Grajskega puba v Radovljici, je držal oblju-
bo in pripravil več zanimivih glasbenih in zabavnih večerov.
12. junija je na letni terasi GP prepeval Daniel Rampre, ki se je
izkazal v šovu Slovenija ima talent, v katerem si je pridobil
ime "gorenjski Joe Cocker". Rampre prepeva pesmi različnih
izvajalcev, še posebej pa mu je pri srcu prav Joe Cocker, s ka-
terim imata celo rojstni dan na isti dan (20. maja!), le da je
Daniel 13 let mlajši od legendarnega britanskega pevca. Ta
prihaja 15. novembra v ljubljanske Stožice, Radovljičani pa so
njegovega dvojnika poslušali v GP-ju že v juniju in bili nad
njim navdušeni skoraj tako kot nad originalom. 19. junija je
nastopil Jakob Polajžer v vlogi tete Tončke in s svojim pro-
vokativnim-imitatorskim nastopom zabaval staro in mlado na
terasi, ki je bila polna do zadnjega kotička. Program je pove-
zoval in za dobro glasbo je skrbel d.j. Miško. V petek, 25. juni-
ja, je bil izbor za miss summer Grajski pub 2010 z modno re-
vijo. Prijavilo se je sedem deklet. Po mnenju strokovne žirije
in glasovanju gostov je zmagala domačinka Karin Jeglič, dru-
go mesto je zasedla Tina Remic, tretja pa je bila Kristina Dav-
čevska. I. K.

Ivanka Korošec

V župnijski cerkvi Marijine-
ga vnebovzetja imajo nove
orgle. Stare orgle so služile
številnim generacijam skozi
tri stoletja. Obnovili so jih v
letu 1985/86, zdaj pa jih je
znova načel zob časa. Imele
so tudi skrajšano klaviaturo,
kar je predstavljalo veliko
omejitev izvajalskih možno-
sti. Vedno znova so se pojav-
ljali tudi različni tehnični
problemi, ki jih je bilo po-
trebno sproti odpravljati.
Odločitev za nove orgle pa
ni bila lahka, saj je to velik
finančni zalogaj za župnijo.
Projekt je od ideje do zasno-
ve, izdelave in montaže tra-
jal dve leti, saj je prošnjo za
obnovo oziroma nakup no-
vih orgel obravnavalo mno-
go strokovnjakov, Gospo-
darska komisija Nadškofije
Ljubljana, Odbor za cerkve-
no glasbo in Zavod za var-
stvo kulturne dediščine.
Župnik Štefan Babič je o tej
pomembni investiciji pove-
dal: "Zelena luč za orgle se

je prižgala, ko smo dobili
odkupnino za župnijsko
zemljišče, po katerem je
speljana avtocesta. Poleg
tega so sredstva prispevali
farani, ostali dobrotniki in
leška podjetja. Upam, da me
ne bodo pustili na cedilu,
kakor me nikoli do sedaj
niso, pri nadaljnjem zbira-
nju sredstev za plačilo raču-
na. Mnenje strokovnjakov iz
Zavoda za varstvo kulturnih
spomenikov je bilo, da se
stare orgle ohranijo, kot so,
in se jih namesti v kakšni
manjši cerkvi, za našo cer-
kev pa naj se naredijo nove.
Farani so v veliki meri pri-
skočili na pomoč pri pripra-
vi kora, pri prenašanju se-
stavnih delov novih in starih
orgel, pri čiščenju cerkve in
pri prehranjevanju delav-
cev."
Orgle je izdelala Orglarska
delavnica Maribor, načrt
zanje je napravil njen di-
rektor Brane Košir in doc.
dr. Matjaž Ambrožič. O no-
vih orglah je Gospodarski
svet župnije Lesce izdal po-

seben zbornik. Prva pred-
stavitev novih orgel pa je
bila po večerni maši prete-
klo soboto. V besedi jih je
predstavil ing. Brane Košir
in natančno opisal njihovo
sestavo in delovanje. Na-
mesto prejšnjih 18 imajo
orgle sedaj 23 pojočih regi-
strov. Nanje je igral profe-

sor Tone Potočnik, eden vo-
dilnih slovenskih organi-
stov, profesor gregorijan-
skega korala, zborovodja in
pedagog. Na koru je bila
nameščena kamera, tako da
so poslušalci vse možne va-
riacije igranja lahko sprem-
ljali tudi vizualno na veli-
kem platnu v cerkvi. 

V Lescah imajo 
nove orgle
Nadomestile so tri stoletja stari inštrument, preteklo soboto pa je nanje zaigral eden vodilnih 
slovenskih organistov, profesor gregorijanskega korala, zborovodja in pedagog Tone Potočnik. 

Profesor Tone Potočnik je prvi preizkusil nove orgle v 
leški cerkvi. S pomočjo kamere, nameščene na koru, 
so poslušalci umetnika lahko tudi opazovali prek velikega 
platna v cerkvi.

Slovesnost ob novih orglah bo v nedeljo, 
15. avgusta, na praznik Velikega šmarna. Pri 
romarski maši ob 17. uri jih bo blagoslovil 
nadškof dr. Anton Stres. Po maši bo na 
župnijskem vrtu druženje faranov. 

Marjana Ahačič

Šercerjeva ulica v Radovljici
velja za eno bolj prometnih v
mestu. Ko so pred nekaj leti v
sosednji Langusovi ulici
zgradili novo naselje družin-
skih hiš, se je promet še bolj
zgostil, povečalo pa se je tudi
število otrok, za katere prav
Šercerjeva ulica predstavlja
tudi šolsko pot. In glede na
to, da se po omenjeni cesti
prek Ljubljanske številni voz-
niki odpravijo na avtocesto,
do zbiralnice odpadkov ali do
začetka gozdne učne poti, je
bila na pobudo stanovalcev
pred križišče postavljena hi-
trostna ovira. 
"Na križišču Šercerjeve,
Ljubljanske in Langusove
ulice so nam lani po dolgem
čakanju končno postavili hi-
trostno oviro, ki se je takoj
pokazala za zelo učinkovito,
saj se je promet v križišču

zelo umiril. Otroci in starejši
občani, ki se pogosto spreha-
jajo med domom Janka Be-
nedika in gozdno učno potjo,
so se oddahnili, saj se jim ni
bilo več treba bati prepotent-
nih voznikov, ki so divjali
skozi križišče," pojasnjuje
Andrej Lapuh, ki z družino
živi tik ob omenjenem križiš-
ču. "A glej ga zlomka, "ležeči
policaj" se je po nekaj mese-
cih naveličal in izginil," je
osuplo ugotovil kmalu za
tem. "Zanima me, kdo se
igra z občinskim (našim) de-
narjem, saj so bila potrebna
sredstva najprej za izris situ-
acije, nato za postavitev ovire
in nazadnje še za odstrani-
tev. Vprašujem pa se tudi, kaj
je bolj važno od varnosti v
cestnem prometu, da se je
hitrostna ovira morala od-
straniti," še dodaja.
Občinska uprava odgovarja
skopo: "Hitrostna ovira na

Ljubljanski cesti je bila na-
meščena na pobudo ene
skupine občanov in odstra-
njena na pobudo druge sku-
pine. Po odstranitvi ovire v
mesecu juniju smo doslej
prejeli eno negativno mne-
nje, sicer pa smo naleteli na

pozitiven odziv. Ocenjuje-
mo, da na tem mestu hi-
trostna ovira ni nujna za za-
gotavljanje varnosti in so z
omejitvijo hitrosti na 40 ki-
lometrov na uro dovoljene
vozne hitrosti prilagojene
razmeram na tej cesti." 

Koga motijo hitrostne ovire?
Hitrostno oviro na pobudo enih postavili in nato na pobudo drugih - odstranili. In če se najdejo tretji?

Praznik medu - Honigfest
V Šmohorju/Hermagorju na avstrijskem Koroškem po-
teka v soboto, 14., in nedeljo, 15. avgusta, edinstvena 
prireditev v znamenju medu.

Kje: Šmohor/Hermagor
Kdaj: 14. in 15. avgusta
Pričetek: ob 10. uri
Informacije: Čebelarsko društvo 
Šmohor/Bienenzuchtverein Hermagor
Telefon 0043/676/784 27 90
e-mail: arno_imker@yahoo.de
www.honigfest.at

• Ogled priprave meda za  končno porabo
• Pokušanje različnih vrst meda in  izdelkov iz medu
• Različne kulinarične dobrote na osnovi medu
• Ogled panjev in košov, razstava čebelarske opreme
• Informacijska stojnica s podatki o čebelah in čebelarstvu
• Razstava čebelarskih pripomočkov iz preteklos�
• Nastop glasbenih skupin, zabavni park za otroke, tombola 

Šmohor na avstrijskem Koroškem je že  sedmič zapored prizorišče 
edinstvenega praznika medu - Honigfest. Osrednja tema te družabne 
prireditve je med, izdelki iz meda in čebelarstvo. Obiskovalci si bodo 
med drugim tudi lahko ogledali, kako čebelarji pripravljajo med za 
končno porabo in ga seveda tudi pokusili. Gostje bodo zagotovo tudi 
letos presenečeni, ko bodo videli, kaj vse se da naredi� iz medu.

Koga je motila hitrostna ovira na Ljubljanski cesti?
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Marjana Ahačič

S koncertom slovenskega
ansambla Musica Cubicula-
ris se je minulo soboto začel
že 28. Festival Radovljica, ki
se po štirih uspešnih kon-
certih v Radovljiški graščini
ter cerkvi v Velesovem da-
nes zvečer nadaljuje s kon-
certom pihalnega okteta
Amphion (člani ansambla
prihajajo iz Nemčije, Češke,
Madžarske in Švice). Skupi-
na velja za enega od vodil-
nih sestavov, specializira-
nih za izvajanje klasične
glasbe na zgodovinskih pi-
halih. 
Sledil bo torkov koncert te-
norista Johna Potterja, ki ga
bo na renesančno lutnjo

spremljal Ariel Abramo-
vich; Potter bo v sredo v Ra-
dovljici vodil tudi delavnico
za solo pevce in vokalne an-
samble. V sredo zvečer bo
nastopila španska vokalna
skupina La Colombina, v
petek pa italijanski tenorist
Pino De Vittorio s svojim
ansamblom. Med posebej
zanimivimi koncerti letoš-
njega festivala pa predsed-
nica Društva ljubiteljev sta-
re glasbe Radovljica Marija
Kolar opozarja na glasbeni
dogodek z naslovom Časo-
vni stroj: Mahler igra Mah-
lerja, ki bo v soboto, 21. av-
gusta, v Radovljiški graščini
in bo predstavil glasbo Gu-
stava Mahlerja ter njegovih
sodobnikov v izvedbi samih

avtorjev na reprodukcijski
klavir Welte-Mignon. Festi-
val, na katerem letos skupaj
nastopa 38 glasbenikov iz
dvanajstih držav, bo zaklju-
čil koncert francoskega pev-
ca in harfista Benjamina
Bagbyja. Predstavil bo an-
glosaško junaško epsko pes-
nitev, ki jo danes poznamo
pod imenom Beowulf in se
je ohranila v zapisu iz zgod-
njega 11. stoletja, a je, kot so
zapisali organizatorji v pro-
gramski knjižici, izvirala iz
bardske umetnosti pripove-
dovanja in recitiranja, ki je
bila nepogrešljiva za ple-
mensko družbo v srednjeve-
ški Angliji. Koncert bo oprem-
ljen s slovenskimi nadnapisi
in pospremljen z uvodnim

predavanjem prevajalca Ma-
rjana Strojana.
Sicer pa so se festivalske pri-
reditve v starem mestnem
jedru Radovljice zgodile že
teden dni pred prvim kon-
certom, ko je na Linharto-
vem potekalo srečanje mest
na Venerini poti s srednje-
veško tržnico. V starem
mestnem jedru Radovljice
je oživela tržnica starih slo-
venskih obrti na stojnicah, v
gostilnah v starem delu me-
sta so ponujali stare jedi,
sladice in pijače, muzeji in
galerije so odprli svoja vrata,
obiskovalci pa so si lahko
ogledali več uličnih pred-
stav, lokostrelski turnir in
poslušali srednjeveško glas-
bo.

Dva tedna v duhu stare glasbe

Že 28. Festival Radovljica ponuja raznolik spored odlične klasične glasbe: od rekonstrukcij glasbe 
iz obdobja pred nastankom glasbene notacije do glasbe 21. stoletja in novih del.

Alenka Bole Vrabec 

Na večer 4. junija, ko so se
ljudje pred koncertom zbira-
li pred dvorano, je bilo očit-
no, da Kropa za ljubitelje
glasbe ni neznanka; poleg
domačinov in občanov so se
vrstili znani obrazi, ki jih sre-
čujemo v Slovenski filharmo-
niji ali v Cankarjevem domu.
Vzdušje je bilo slovesno in
polno nekakšnega radostne-
ga pričakovanja. Dokaz, da je

spomin na Antona Dermoto
še kako živ. Da se njegove ve-
ličine morda premalo zaveda-
mo. 
Repertoar večera je bil splet
priljubljenih klasičnih arij in
samospevov nekaj generacij
slovenskih skladateljev, vsi
pevci pa so dokazali, kako se
prepletajo znanje in talent,
muzikalnost in čustveno obar-
vana sporočila skladateljev.
Nastopili so Nuška Drašček,
mezzosopranistka, Irma Mi-

helič in Liza Šparovec, sopra-
nistki, Žiga Kasagić in Marko
Sušnik, tenorista, Darko Vi-
dic, baritonist, in Peter Mar-
tinčič, basist, na klavir pa jih
je spremljala Jelena Boljubaš.
Zaradi bolezni ni mogel na-
stopiti Sebastjan Podbregar.
Vsakega umetnika posebej je
simpatično predstavil Slavko
Mežek, ki tudi vodi ustanovo
Poti kulturne dediščine Slo-
venija. Toliko hvaležnega
aplavza v kroparski dvorani

že dolgo ni bilo slišati in ne-
hote se je vsililo tudi vpraša-
nje, ali ni to prostor, ki je za-
radi izjemno dobre akustike
primeren za koncerte v kakš-
nem glasbenem abonmaju.
Le zakaj bi morale biti vse od-
mevne prireditve v tako ime-
novanih "središčih"? Za ti-
stim, kar je dobro, se človek
tudi napoti!
Po koncertu je bilo jasno, da
so bila pričakovanja izpolnje-
na, da so mladi "mojstri pev-
ci" dokazali, kako so zmojstri-
li prve korake, ki vodijo na
koncertne in operne odre.
Želeti si je le, da bi jim mla-
dostni polet ostal zvest.
Naslednji koncert mednarod-
nega vokalnega ciklusa Moj-
stri pevci bo v petek, 8. okto-
bra, ko bo nastopil Slovenski
oktet. V njegovi prvi legendar-
ni sestavi je od leta 1951 do
1966 prepeval odlični tenorist
Gašper Dermota iz Krope. 
P. S.: Nazadnje je treba doda-
ti še čisto stvarno reč: kropar-
ska dvorana je dobila nove sa-
nitarije! 

Anton Dermota bi jih bil vesel
Poklon Antonu Dermoti ob stoletnici rojstva žlahtnega tenorista iz Krope. Večer mladih talentov, 
med katerimi sta dve, Irma Mihelič in Liza Šparovec, domačinki. 

V torek so trije slovenski glasbeniki: klarinetist Uroš Rojko,
kitaristka Klara Tomljanovič in akordeonist Luka Juhart
dela slovenskih skladateljev povezali s kanoni Johanna 
Sebastiana Bacha. Na sporedu torkovega koncerta sta bili
tudi noviteti Nane Forte in Uroša Rojka. I Foto: Gorazd Kavčič

Mesto je za uvod v 28. Festival Radovljica zaživelo v 
srednjeveškem utripu. Oživela je tržnica starih slovenskih
obrti na stojnicah, v gostilnah v starem delu mesta so 
ponujali stare jedi, sladice in pijače, na ulicah so zaplesali
kot pred stoletji. I Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

To je naslov skupnega pro-
jekta VVZ Radovljica, Vrtec
Radovljica, Enota O. Š. Ra-
dovljica in Muzejev radovlji-
ške občine oziroma Mestne-
ga muzeja. Projekt je nastal

na podlagi pobude vzgojite-
ljice Renate Beguš, v Muze-
jih radovljiške občine pa sta
ga pripravili kustodinja
Mestnega muzeja mag. Tita
Porenta in muzejska pedago-
ginja Katja Praprotnik. Otro-
ci iz skupin čebelic in pika-
polonic so tako od septembra
2009 do maja 2010 spozna-
vali staro mestno jedro Ra-

dovljice, si podrobno ogledali
Šivčevo hišo, graščino, cer-
kev sv. Petra (v njej so tudi
zapeli), obiskali Čebelarski
muzej in razstavo o radovlji-
škem rojaku Antonu Toma-
žu Linhartu, na delavnici so
slikali mestne hiše na kozar-

ce, spoznavali obrambo mest
in življenje vitezov ... Izdelki,
ki so jih otroci izdelali v okvi-
ru tega projekta, so konec ju-
nija na ogled v Galeriji Šivče-
va hiša, to poletje pa si jo je
moč - v malce okrnjeni obliki
- ogledati v zakristijskem
stolpu za cerkvijo, ki je odprt
od torka do nedelje od 10. do
18. ure. 

Otroci so raziskovali
staro Radovljico

Spoznavanje ter seznanjanje z odkrivanjem 
kulturne dediščine starega mestnega jedra
Radovljice nekoč in danes

Izdelki, ki so nastali v okviru projekta, so to poletje na
ogled v zakristijskem stolpu. I Foto: Vida Makrovc

Radovljica

MPD Linhart vabi nove pevce
Moško pevsko društvo "Triglav" Lesce v ponedeljek, 16. av-
gusta, začenja novo sezono. Ob tej priložnosti medse vabi-
jo nove pevce vseh glasov. Če bi se zboru želeli priključiti,
lahko pokličete Andreja na telefonsko številko 041/382 225
ali Štefana na telefonsko številko 031/618 217. Vaje imajo
pevci običajno ob ponedeljkih in sredah ob 20. uri v pros-
torih Krajevne skupnosti Lesce. M. A.
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Kamna Gorica

Letos že 10. Langusovi dnevi

Med 25. avgustom in 11. septembrom bodo v Kamni Gorici
potekali že 10. Langusovi dnevi. Ob jubileju prireditve, ki je
posvečena rojaku, slikarju Matevžu Langusu, bodo program
obogatili s tridnevno Malo šolo slikanja, mini gledališko de-
lavnico in delavnico umetniškega stila iz Buenos Airesa, v
sodelovanju z Radovljičani iz Langusove ulice pa bodo pri-
redili tudi tek med Radovljico in Kamno Gorico. S prodajo
slik, ki so nastale v preteklih letih, bodo zbirali denar za pre-
potrebno obnovo Langusove kapelice v Kamni Gorici. Kape-
lica pred rojstno hišo slikarja, ki nosi njegove originalne po-
slikave, namreč že desetletja nevzdržno propada, zato se bodo
obnove skušali lotiti v sodelovanju s KD Naša Slovenija, KD
Kamna Gorica in restavratorsko delavnico Triptih, za obnovo
pa vsekakor potrebujejo tudi podporo donatorjev. K. B.

Lesce

Vinko Bogataj spet nagrajen
Vinko Bogataj, slikar iz Lesc, član Društva likovnih samorast-
nikov Ljubljana in dobitnik mnogih priznanj in nagrad, se je
letos udeležil mednarodnega ex-tempora, ki je potekal od 7.
do 13. junija v Žetalah. Kot je povedal Bogataj, je bila v prete-
klih letih udeležba vedno čez sto slikarjev, letos pa so spre-
menili pravila in je razpis zahteval, da so slikarji morali pri-
ti v Žetale, žigosati platna in tam tudi izdelati sliko. Tako so
številni "bleferji" odpadli, udeležilo pa se ga je 56 slikarjev
iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Strokovna komisija je po-
delila enajst nagrad. Vinko Bogataj je za svojo sliko "Cerkvi-
ca na hribčku" dobil drugo nagrado. "To je panoramska 
slika iz Haloz, izdelana ne čisto klasično. Izpadla je res do-
bro, da je presenetilo še mene samega," je povedal nagra-
jenec, ki se že pripravlja na svojo jesensko razstavo na Je-
senicah. I. K.

Lesce

Zaključen projekt Mladi bralček
V okviru radovljiške knjižnice A. T. Linhart je v enoti Lesce
od 10. oktobra lani pa do letošnjega 10. junija potekal pilot-
ni projekt Mladi bralček. Idejo zanj je dala Ana Prešern, ki
ga je tudi vodila. Ravnateljica knjižnice Božena Kolman
Finžgar ga je podprla in meni, da je sodelovanje knjižnice,
vrtca, in staršev najboljša pot, da otrok vzljubi knjigo in
branje. Ana Prešern je povedala: "Zajeli smo skupino 21
otrok v vrtcu, starih od štiri do šest let, osem od njih jih gre
jeseni v šolo. Presenetljivo je, da je bil za projekt neverjeten
interes. Otroci so z vzgojiteljicami prihajali v petkih v knjiž-
nico. Otrok si je izbral knjigo in jo doma prebral s starši.
Narisal je risbico glede na vsebino knjige, potem pa svoji
skupini v vrtcu povedal zgodbico. To je bil res odziv, ki smo
ga želeli, ne pa tudi pričakovali. Knjige so vračali starši na
podlagi kartice in pri tem je bila neverjetna disciplina." Ob
zaključku se je ravnateljica zahvalila za sodelovanje vrtcu,
staršem in otrokom, slednje so nagradili z lutkovno igrico,
ki jim jo je pripravila Lidija Koselj s svojim pravljičnim kov-
čkom. Vsak otrok posebej je dobil tudi pohvalo mladi bral-
ček, kar je bilo zanje svojevrstno doživetje. K izpeljavi pro-
jekta je pripomogla tudi vzgojiteljica in vodja vrtca v Lescah
Andreja Novšak, ki je nad njim navdušena. V jeseni ne bo
samo ena skupina, ampak se bosta prijavili zraven še dve.
S takimi projekti knjižnice ne bomo mogli pozabiti, da je
knjiga najboljša prijateljica, ki nas navdihuje, opogumlja,
širi obzorje in odpira vrata v svet. I. K.

Alenka Bole Vrabec

V ansamblu Ba-rock je glas-
ba vsem poklic in tudi ljube-
zen. Študij so glasbeniki
končali na različnih glasbe-
nih akademijah na Dunaju,
v Gradcu, Celovcu, Bostonu,
Ljubljani in Mariboru. Lah-
ko bi rekli, da je prvi skupni
imenovalec njihovega ustva-
rjanja misel znanega avstrij-
skega skladatelja Gustava
Mahlerja (1860-1911): Tradi-
cija je ohranjanje ognja, ne
posipavanje s pepelom. In
to je Ba-rock tudi dokazal v
dveh glasbenih smereh, v
žlahtni slovenski ljudski
pesmi in v odmevu italijan-
skega baroka, ko je na glas-
bo dveh plesov prvega po-
klicnega violinskega virtuo-
za na svetu Biagia Marinija
spremljal plesalce atraktivne
in uigrane skupine Gašperja
Lambergarja. 
Zasedba ansambla je nena-
vadna, saj med drugim mu-
zicirajo na baročne inštru-
mente, kar ustvari poslušal-
cem in gledalcem čisto po-
sebno, prijetno in zanimivo
zvočno sliko. Ba-rock igra
predvsem avtorske skladbe
in slovenske ljudske pesmi,
izvirno prirejene zanj. Avtor
vseh priredb je Uroš Rako-

vec, dobitnik nagrade vesna
za najboljšo filmsko glasbo.
Za seboj ima celovečerne fil-
me Šelestenje, Kratki stiki,
Lajf in vrsto del za gledališče
in televizijo. Uroš Rakovec
igra v ansamblu kitaro in
mandolino, Hermina Matja-
šič prepeva in igra violino,
Irena Skumavec je čembalist-

ka - zaradi vremenske prese-
litve proslave v Linhartovo
dvorano je igrala na klaviatu-
re, Ana Resnik igra na kljuna-
ste flavte in pozavno in Uroš
Atanasovski na kontrabas.
Vokalna in instrumentalna
izvedba pesmi Nocoj, pa oh
nocoj, Regiment, Kje so tiste
stezice in Tam dol na rav-

nem polju je osvojila občin-
stvo s čistostjo izvedbe, s 
čustvenim nabojem brez
sleherne lažne "pocukrano-
sti" ter z novo izraznostjo.
Muziciranje Ba-rocka doka-
zuje, da se prava glasba ne
postara in da je ob njej do-
volj prostora za žlahtnino
novih skladb.

Ba-rock navdušil
občinstvo
Po junijskem nastopu na prireditvi Svetovnega slovenskega kongresa se je Ba - rock izkazal tudi 
na proslavi občinskega praznika. 

Igor Kavčič

Venčeslav Linhart, oče zna-
menitega Radovljičana, dra-
matika in izobraženca Anto-
na Tomaža Linharta, se je
namreč iz rodnih Ivančic na
Češkem v osemnajstem sto-
letju priselil v Radovljico,
kjer si je ustvaril družino.
Ime Linhart je tudi vez, ki že
sedem let povezuje obe ob-
čini, da sodelujeta tako na
kulturnem kot družbenem
področju. Lani so Radovlji-
čani v Ivančicah predstavili
zbirko panjskih končnic, le-
tos pa Ivančičani predstav-
ljajo svojega velikega rojaka,
slikarja Alfonsa Mucho.
Razstavo, ki je od preteklega
tedna na ogled v Galeriji v
Šivčevi hiši, so v sodelova-
nju s Kulturnim in informa-
cijskim centrom Ivančice
pripravili v Muzejih radovlji-
ške občine.
O avtorju sta med drugim
spregovorila župan Ivančic
dr. Vojtech Adam in češki

veleposlanik Petr Voznica.
Alfons Mucha se je rodil
pred 150 leti v Ivančicah in
je bil najvidnejši češki likov-
ni ustvarjalec na prelomu iz
19. v 20. stoletje. Mucha je
deloval na različnih likovnih
področjih, kot slikar, kipar,
grafik, fotograf, slikal je olja,
slikal in oblikoval plakate, ri-
sal ilustracije, bil je avtor sli-
kovnih kulis za gledališke
predstave, oblikoval je prve
češke znamke, pripravil li-
kovno predlogo za češke
bankovce, kot je povedal ve-
leposlanik Petr Voznica, pa
je oblikoval tudi nalepke za
vinske steklenice, koledarje,
jedilne liste, škatle za emba-
lažo ... Svetovno znan je po-
stal, ko so leta 1897 pri
njem naročili izdelavo pla-
kata za svetovno znano ig-
ralko Sarah Bernhardt. Al-
fons Mucha je umrl leta
1939, kmalu po tem, ko ga
je aretiral Gestapo.
V prvem delu Šivčeve hiše
so na ogled skice in slike,

povezane s slikarjevim de-
lom in življenjem, nekaj
plakatov in ilustracij, v dru-
gem delu so na ogled repro-
dukcije njegovih manj zna-
nih del, olja, avtoportret in
motiv slike večjega formata
Slovanska epopeja, eno iz-

med za Češko pomembnej-
ših likovnih del. V tretji
sobi je na ogled dokumen-
tarna slikovna razstava o
mestu Ivančice, nekaj svo-
jih del pa predstavlja tudi
umetnik Michal Zimmer-
mann. 

Slikar Mucha, Linhartov rojak
V Šivčevi hiši je na ogled razstava reprodukcij znanega češkega slikarja Alfonsa Muche (1860-1939), 
ki izhaja iz mesta Ivančice, rojstnega kraja očeta A. T. Linharta. 

Pet akademsko izobraženih glasbenikov igra glasbo od baroka do rocka, od tod tudi ime
ansambla. Navdahnjena muzikalnost in iskanje novega glasbenega izraza z roko v roki.
Odmev občinstva - navdušenje! I Foto: Gorazd Kavčič

S prodajo slik, ki so nastale v preteklih letih, bodo zbirali
denar za prepotrebno obnovo Langusove kapelice v Kamni
Gorici.

V živahnem pogovoru ob razstavi: (z leve) češki veleposlanik
Petr Voznica, župan Ivančic, dr. Vojtech Adam in gostitelj,
župan Radovljice Janko S. Stušek I Foto: Gorazd Kavčič
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Plavanje

Na Ravnah v ospredju Anja in Robert
Ko boste brali te vrstice, bo že pri koncu evropsko plavalno
prvenstvo v Budimpešti (o. p. o rezultatih radovljiških pla-
valcev v naslednji številki). Tokrat si pobližje poglejmo na-
stop Teje Zupan na svetovnem prvenstvu v daljinskem pla-
vanju v Kanadi ter Budimpešti in uvrstitve na stopničke ra-
dovljiških plavalcev na državnem prvenstvu na Ravnah. Teja
Zupan je v Kanadi nastopila na 10 in 5 kilometrov. Na daljši
razdalji je zaradi hladne vode morala odstopiti. Odlično se
je odrezala na 5 km, kjer je zasedla odlično osmo mesto.
Pred začetkom evropskega prvenstva v Budimpešti so že
končali tekmo v daljinskem plavanju. Teja je bila tokrat de-
seta na 5 km in dvaindvajseta na 10 km. Državno prvenstvo
na Ravnah je bila zadnja tekma pred Budimpešto. Radovlji-
ški reprezentanti so pokazali dobro formo, najuspešnejša
pa je bila Anja Klinar. Zmagala je štirikrat (400 m prosto,
200 m delfin, 200 m mešano, 400 m mešano) in bila še
dvakrat druga (200 m prosto, 50 m prosto). Sara Isakovič je
zmagala na 100 m prosto, 100 m delfin in 200 m prosto in
bila druga na 200 m delfin. Nina Cesar je zmagala na 800
m prosto in 1500 m prosto in bila tretja na 400 m prosto.
Teja Zupan je bila druga na 1500 m prosto, Neja Škufca pa
tretja v isti disciplini. Podobno kot Anja je tudi Robert Žbo-
gar dosegel štiri zmage (200 m delfin, 50 m hrbtno, 200 m
hrbtno, 100 m hrbtno) in bil trikrat drugi (50 m delfin, 50 m
prosto, 100 m delfin). Robert Vovk je bil drugi na 200 m prs-
no in tretji na 100 m prsno. Ženska štafeta je nastopila tri-
krat. Prve so bile na 4 x 200 m prosto, druge pa na 4 x 100
m prosto in 4 x 100 m mešano. Omenimo še državno pr-
venstvo za dečke in deklice, ki je potekalo v Radovljici. Skup-
no je Gorenjska banka Radovljica zasedla tretje mesto. Pri
dečkih se je od domačih plavalcev najbolj izkazal Žan Poga-
čar, ki je osvojil pet prvih mest in dve tretji, pri deklicah pa
Mina Kašca, ki je osvojila tri prva mesta, pet drugih in dve
tretji mesti. M. K.

Matjaž Klemenc

V sezoni 2009/2010 ste od-
bojkarji UKO Krope premi-
erno igrali v prvi ligi. Kako
ste vi videli sezono?
"V prvo ligo smo prišli dokaj
nepričakovano, iz tretje eks-
presno skozi drugo, cilj je
bil zato obstanek v prvi ligi.
Na koncu smo presenetili
marsikoga, tudi sebe. Vsi,
od vodstva, igralcev, naših
zvestih navijačev, smo lahko
povsem zadovoljni s prvo se-
zono v prvi ligi. Na koncu se
nam je uspelo uvrstiti med
prvih osem. V osmini finala
smo za nasprotnika dobili
ACH Volley, ekipo, ki je kas-
neje igrala na zaključnem
turnirju Lige prvakov na
Poljskem. Vsak si želi igrati
s tako ekipo. Z dvema tek-
mama proti Blejcem - osvo-
jiti nam je uspelo celo en
niz - je bil trud, ki smo ga
vgradili v sezono, več kot po-
plačan. Smo mlada ekipa in
manjka nam še nekaj izku-
šenj. Izkušnje, ki smo jih
dobili v tretji in drugi ligi, so
dobrodošle, a še vedno ne
dovolj za zmage v prvi ligi."

Preskok iz tretje v prvo ligo
gotovo ni lahek?
"Ko smo igrali v tretji ligi, je
težko kdo verjel, da bomo
kdaj v Sloveniji igrali na naj-

višji ravni. Tudi sami ne. Od-
bojka ni tako medijsko po-
pularna. Za višji nivo moraš
dobiti kar nekaj sponzorjev,
da spelješ sezono. V časih,
kakršni so sedaj, to ni prav
lahko. Igra v tretji ligi je veli-
ko počasnejša, manj atrak-
tivna. S prihodom Luke Sla-
beta se je marsikaj spreme-
nilo. Od načina treninga do
pristopa k treningu. S tem
smo dobili dodatni zagon in
rezultati so prišli."

Kako ste zadovoljni s svojo
igro?
"Z odhodom Jureta Božiča
in Andreja Pogačnika sem
dobil priložnost na mestu
srednjega blokerja. Prilož-

nost sem skušal maksimal-
no izkoristiti in sam sem s
sezono zadovoljen. Na kon-
cu sezone sem imel poškod-
bo hrbta in upam, da je to
sedaj preteklost."

Igrali ste na mestu srednje-
ga blokerja. Ste na tem me-
stu že od samega začetka?
"Odkar sem začel z odbojko,
sem vseskozi na mestu
srednjega blokerja."

Čemu boste v prihodnje po-
svetiti največ pozornosti?
"Veliko je malenkosti v sa-
mem bloku, na splošno pa
moram največ pozornosti
nameniti tehniki."

Kdaj ste se srečali z odboj-
ko?
"V 2. razredu osnovne šole
sem na Lipnici začel s košar-
ko. V 4. razredu sem košar-
ko opustil in se preselil k od-
bojki v Kropo. Z združitvijo
Bleda in Krope sem igral za
skupno ekipo v kadetski in
mladinski konkurenci. Ko
sem mladinsko konkurenco
prerasel, sem začel nastopa-
ti za člansko ekipo UKO
Kropa v 3. ligi."

Kako ste izkoristili odmor
po koncu sezone?
"V začetku aprila smo proti
ACH Volleyju odigrali zad-

njo tekmo v prvenstvu, kar
pa za nas še ni pomenilo
konca sezone. Treninge
smo imeli do 18. junija, že
9. avgusta pa smo začeli pri-
prave na novo sezono. V
času odmora ni bilo popol-
nega počitka, saj se je vsak
sam pripravljal s tekom in
fitnesom. Na bazenu v Kro-
pi sta dve odbojkarski igrišči
z mivko, tako da smo odig-
rali tudi kakšen beachvo-
lley."

V prihodnji sezoni boste po-
izkušali narediti še korak
naprej, saj se je ekipa okre-
pila.
"V lanski sezoni smo bili
novinci in mogoče nas je
marsikatera ekipa podcenje-
vala in se pri tem opekla. Le-
tos tega ne pričakujem več.
Igralci, ki so igrali v lanski
sezoni, ostanejo, priključila
pa sta nam se še Aljoša Bo-
gožalec, domačin, ki je igral
za Kamnik, in Rudi Zupanc,
ki je igral v Franciji. Ekipa je
močna in apetiti bodo goto-
vo večji. Želimo si še korak
naprej in v ta namen so pri-
peljane okrepitve."

Vaše želje v odbojki v pri-
hodnosti?
"Želim si čim bolj napredo-
vati in z UKO Kropa osvojiti
vidno uvrstitev."

Ekipa je močna in apetiti veliki
Aljaž Goričnik, odbojkar UKO Kropa, doma iz Lipnice, je v pretekli sezoni odlično izkoristil priložnost
na mestu srednjega blokerja.

Aljaž Goričnik, odbojkar
UKO Kropa

Streljanje

Ostati vsaj na isti ravni ali narediti še več
Radovljiški strelci so več kot uspešno končali sezono
2009/2010. Na raznih tekmovanjih so osvojili 27 medalj in
8 pokalov. Dvajset medalj je osvojil Grega Potočnik, pet Jan
Kozinc, po eno medaljo pa sta prispevala Nika Prešeren in
Anže Tomažin. Grega Potočnik je pokazal največ. V mladin-
ski konkurenci je dosegel dva državna rekorda, z zračno pu-
ško in MK, ob tem pa solastnik državnega ekipnega rekor-
da. Grega je bil državni prvak z zračno puško in univerzitet-
ni državni prvak, ob tem pa je bil razglašen za najboljšega
strelca v mladinski konkurenci. Jan Kozinc je bil državni pr-
vak z MK 60 leže in z MK 3 x 40. Državni prvak v dopisni ligi
je postal Anže Tomažin. "V sezoni 2010/2011 si želimo, da
potrdimo, kar smo dosegli v lanski sezoni, ali rezultate celo
presežemo. Želimo si, da Grega preide iz mladinske v član-
sko reprezentanco in doseže naziv športnik mednarodnega
razreda. Nastopili bomo na regijskih, državnih in meddržav-
nih tekmah ter dopisni ligi" je vtise pred sezono strnil trener
Boro Kukič. M. K.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Matjaž Klemenc

Radovljičanka Kristina No-
vak, članica Teniškega Kluba
Triglav Kranj, je dosegla še
en imeniten uspeh. Po zma-
gi v Rimu na turnirju Lemon
Bowl se je še ne desetletna
Kristina, ki trenira pod vod-
stvom Roka Ferjana, odlično
odrezala na močnem turnir-
ju Smrikva bowl, že 15. po vr-

sti. Turnir je bil v Puli, na
njem pa je nastopilo več kot
sto mladih tekmovalcev iz 30
držav in je eden najprestiž-
nejših turnirjev mladih teni-
sačev in tenisačic do 10 let
na svetu. Kristina je bila ran-
girana kot tretja nosilka na
turnirju in je bila v 1. kolu
prosta. V 2. krogu je imela
za nasprotnico Isidoro Smi-
ljanić iz Srbije in brez težav

zmagala z 9:3. V tretjem
kolu je premagala Hrvatico
Anđo Karanušič z 9:5. V če-
trtfinalu je imela za naspro-
tnico še eno Hrvatico Karlo
Kilić in zmagala z rezulta-
tom 9:7. V polfinalu ji je na-
sproti stala srbska igralka Jo-
vana Vuković. Slednja je bila
za Kristino previsoka ovira.
Srbkinja je na koncu zmaga-
la z rezultatom 9:4. Po mne-

nju strokovnjakov je bilo to
finale pred finalom. Vukovi-
čeva je v finalu s 6:1 in 6:1
premagala Španko Paulo
Ariso Manjon. Na turnirju je
nastopila še ena Radovljičan-
ka Tina Cvetkovič in se tudi
ona dobro odrezala. V 1. kolu
je premagala Srbkinjo Milo
Mejič z 9:6. V 2. kolu ji je
nasproti stala Švicarka Joan-
ne Züger. Tina je bila boljša
in zmagala z 9:3. V 3. kolu se
je za njo turnir končal, saj je
izgubila s Čehinjo Lucie
Kankovo z 9:2.

Polfinale Kristine Novak v Puli
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Eno najtežjih gasilskih
tekmovanj tudi v
Radovljici

Prvi Firefighter Combat Challenge Slovenija, 
"najtežji dve minuti v športu", 11. septembra v
Radovljici.

Sto tekmovalcev iz vse Slovenije se je v nedeljo v Kropi
pomerilo v dveh disciplinah: tarča in posamezno. I Foto: Arhiv

ŠD Balinci - Prstomet

Vilma Stanovnik

Letošnje evropsko plavalno
prvenstvo na Madžarskem
se je začelo že prejšnji teden
s tekmami v sinhronem pla-
vanju, skokih v vodo in da-
ljinskem plavanju. Tako je
kot prva od radovljiških pla-
valcev tekmovala Teja Zu-
pan, ki je na petkilometrski

razdalji osvojila deseto me-
sto, na pol daljši pa je bila
22. 
V ponedeljek se je začelo
tudi prvenstvo v 50-
metrskih bazenih, kjer je
med našimi plavalci že prvi
dan odlično nastopila Anja
Klinar, ki se je zanesljivo
uvrstila v finale, tam pa je z
državnim rekordom 4:38,13

osvojila četrto mesto. Anja,
ki se je letos odrezala z od-
ličnimi nastopi, je tako ures-
ničila svojo napoved, da je
za prvenstvo dobro priprav-
ljena. "Veselim se tudi na-
stopa v disciplini 200 me-
trov delfin, ki me čaka v so-
boto in upam na še kakšen
dober rezultat," je povedala
Anja. 

Poleg Anje in Teje v Budim-
pešti nastopajo še trije pla-
valci Gorenjske banke Ra-
dovljice: Robert Žbogar,
Nina Cesar in Sara Isaković.
Nekaj nastopov je že za nji-
mi, nekaj pa jih čaka že da-
nes, jutri in v nedeljo, ko se
bo prvenstvo za naše konča-
lo z nastopom ženske štafe-
te.

V Budimpešti tudi 
radovljiški plavalci
Kar pet plavalcev Gorenjske banke Radovljice te dni nastopa na evropskem prvenstvu v plavanju, ki
se je prejšnji teden začelo na Madžarskem.

Prstomet

V obeh konkurencah na vrhu K-print
V 1. državni ligi v prstometu je končan spomladanski del, v
katerem je bilo v moški konkurenci odigranih 14 krogov. Le-
stvica po spomladanskem delu je sledeča: 1. K-print 42
zmag (1 tekma manj), ŠD Podnart 35, 3. Skledarji ŠD Ljub-
no 34, 4. ŠD Senica 31 (-2), 5. Talenti 30 (-1), 6. Leški cen-
traši 2 28, Jesenice 1 28 (-1), 8. Gorenjski Grafiti 27 (-2), 9.
Petka 27 (-2),10. Leški centraši 1 25 (-1), 11. Dvojčki 25 (-2),
12. Venera shop Kranj 25 (-1), 13. Marin Kranj 24 (-2), 14.
Krčma pr'Vidmar 21, 15. Flinger 21 (-1), 16. Baldrijan 20 (-1),
17. MD Begunje 16 (-2), 18. Veseli Gorjanci 14 (-3), 19. Adri-
jan Črnivec 11 (-2). Med posamezniki je na vrhu Boris Brez-
ar iz ekipe K-print, ki je v 13 nastopih zabeležil 12 zmag. V
ženski konkurenci, odigrale so 4. kola, je lestvica sledeča: 1.
K-print 11, 2. Ločanke 6, 3. Kavbojke 6, 4. Trojka 5, 5. Ajda
4, 6. ŠD Podnart 3. Edina s 4 zmagami je Brigita Kern iz eki-
pe K-print.  M. K.

Anja Klinar je z državnim
rekordom na 400 m
mešano osvojila četrto
mesto. I Foto: Gorazd Kavčič

Pred dvema letoma se je
Sara Isaković z evropskega
prvenstva vrnila z zlato 
kolajno. I Foto: Gorazd Kavčič

Robert Žbogar si bo na 
prvenstvu nabiral izkušnje
za naslednja tekmovanja. 
I Foto: Gorazd Kavčič

Dvajsetletna Nina Cesar bo
te dni v Budimpešti
nastopila v treh disciplinah.
I Foto: Gorazd Kavčič

Priročnik obširno

obravnava 150 

zdravilnih in užitnih gob,

rastočih pri nas. Avtor

Branko Vrhovec je

slovenski strokovnjak, 

ki v knjigi postreže z

marsikatero 

zanimivostjo ali 

presenetljivo 

zdravilno učinkovino

gob. Z gobami se

resneje ukvarja od

leta 1990 in ima 

najvišji naziv, ki je v

veljavi v Sloveniji -

determinator 

mentor.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju,

jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Mehka vezava, 152 strani, vrhunske fotografije

Redna cena: 14,90 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 12 EUR + poštnina.

Valerija Keršič

Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Radovljica je leta 2008
dobilo povabilo na eno naj-
težjih tekmovanj ameriških
gasilcev v mestu Boston
(točneje Haverhill) v ZDA.
Takšno tekmovanje zaen-
krat poteka v ZDA in neka-
terih drugih državah po
svetu, med drugim tudi v
Evropi. PGD Radovljica so
ponudili pridobitev licence
za takšno tekmovanje z na-
menom organiziranja v
Sloveniji. Lani so se člani
PGD Radovljica odzvali po-
vabilu in v lastni organiza-
ciji odšli v Las Vegas, kjer
so se udeležili finalnega
tekmovanja in skupaj z no-
silcem licence uskladili vse
potrebno za organizacijo

tekmovanja v Sloveniji.
Anže Habjan in Petruška
Krek sta se tekmovanja v
Las Vegasu tudi udeležila,
Anže Habjan se je uvrstil v
polfinalni del.
"Po nekaj letih priprav nam
je uspelo in 11. septembra
ste vsi gasilci, ki bi se radi
preizkusili na enem najtež-
jih tekmovanj za operativne
gasilce na svetu, vabljeni, da
se udeležite Scott Firefigh-
ter combat challenge Slove-
nija v Radovljici, na Atlet-
skem stadionu Osnovne
šole Antona Tomaža Linhar-
ta," je povedal predsednik
PGD Radovljica Igor Mari-
jan. Prijave za tekmovanje
sprejemajo do 5. septembra
2010 (število mest je omeje-
no), prijave za prenočevanje
pa do 31. avgusta 2010.

Prstomet

Sto udeležencev turnirja v prstometu
Minulo nedeljo je Športno društvo Balinci - Prstomet v
športnem parku bazen Kropa pripravilo turnir v prstometu.
V dveh disciplinah (tarča in posamezno) ter obeh kategori-
jah (moški/ženske) je nastopilo več kot sto igralcev. "Že v
predtekmovanju (skupine po štiri) smo videli izredne boje
in natančne mete gumi ploščkov, v katerih so lahko uživali
številni gledalci in spremljevalci tekmovalcev. Ker nam je šlo
tudi vreme na roko, je tekmovanje potekalo brez zapletov,"
je v imenu organizatorja povedal Igor Dornik, ki se ob tej
priložnosti zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali pri iz-
vedbi dogodka, posebej pa številnim donatorjem nagrad. Še
rezultati: v disciplini posamezno je bil med moškimi naj-
boljši domačin France Šolar iz Kamne Gorice (sledili so Dar-
ko Vidic s Posavca, Boris Brezar iz Srednje vasi pri Šenčur-
ju in Denis Planinšek iz Cerkelj); med ženskami pa Jožica
Zakotnik iz Škofje Loke (za njo so se uvrstile Vanja Jenko,
Helena Kejžar in Olga Pivk). V disciplini tarča je bil med mo-
škimi najboljši Franci Faganel iz Podnarta (sledita Ciril Jen-
ko in Simon Kokelj) in med ženskami Jožica Zakotnik (za
njo Vanja Jenko in Olga Pivk). Serija turnirjev v prstometu se
nadaljuje že v soboto, 14. avgusta, v Podnartu. M. A.

Padalstvo

Uspešen nastop Irene Avbelj
V Švici, v Buchsu, se je končalo 35. Svetovno vojaško padal-
sko prvenstvo. V ženski konkurenci je Irena Avbelj spet nav-
dušila. V figurativnih skokih je zmagala. Nekoliko slabša je
bila v skokih na cilj, kjer je osvojila šesto mesto. Kljub temu
je bila v kombinaciji na prvem mestu. V moški konkurenci je
s tretjim mestom v figurativnih skokih izkazal Gorazd Lah.
V skokih na cilj se je zmage veselil Wei s Kitajskega. Od
naših je bil najboljši Uroš Ban na štirinajstem mestu. Ekip-
no so se zmage veselili Čehi. Slovenci, ki so nastopili v
postavi Gorazd Lah, Peter Balta, Uroš Ban, Senad Salkič in
Borut Erjavec, so osvojili sedmo mesto.  M. K.

Irena Avbelj, zmagovalka v figurativnih skokih in skupnem
seštevku
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Petek, 3. septembra
Ob 16. uri streljanje z lokom

Ob 17. uri Tek z Langusove ulice do Langusove hiše

Ob 17. uri gasilska tekmovanja

Sobota, 4. septembra
Od 10. - 14. ure: 10. Slikarska kolonija v Kamni Gorici z zborom pod
lipo

(risanje, slikanje, oblikovanje gline)

Ob 18. uri kulturna prireditev s podelitvijo krajevnih priznanj

Odprtje razstave slik, ki bo v Domu krajanov na ogled do 12. sep-
tembra.

Ob 19.30 družabno srečanje na športnem igrišču 

Linhartova dvorana Radovljica
POLETJE NA LINHARTOVEM TRGU 2010
NEISHA 
SAŠO PREŠEREN kot "predskupina"
Linhartov trg Radovljica

15. avgusta ob 20. uri:

Neishe (Neže Buh) ni potrebno posebej predstavljati. Za njo sta dve
več kot uspešni plošči, opravila je serijo razprodanih samostojnih
koncertov v najrazličnejših zasedbah, sodelovala je z domala vsemi
priznanimi slovenskimi glasbeniki. Tokrat bo v Radovljici s
samostojnim scenskim projektom, pri katerem lahko pričakujemo
tudi katero od novosti, ki bodo izšle na jesenskem albumu, ki ga
pravkar dokončuje v studiu.

Sašo Prešeren je Radovljičan, ki se po dolgem času spet predstavlja
na odru. Je avtor, pisec in izvajalec, ki se predstavlja z glasbo -
ogledalom svojega življenja - tokrat v akustični izvedbi. ZA IZVEN

Kino
petek, 13. avgusta 2010, ob 19. uri
KOT NOČ IN DAN (1 h 49 min)

akcijska komedija

ob 21. uri
BEOGRAJSKI FANTOM (1 h 22 min)

kriminalna drama

sobota, 14. avgusta 2010, ob 19. uri
BEOGRAJSKI FANTOM 

(1 h 22 min), kriminalna drama

ob 21. uri 
KOT NOČ IN DAN 

(1 h 49 min), akcijska komedija

nedelja, 15. avgusta 2010, ob 19. uri 
KOT NOČ IN DAN 

(1 h 49 min), akcijska komedija

ob 21. uri 
BEOGRAJSKI FANTOM 

(1 h 22 min), kriminalna drama

petek, 20. avgusta 2010, ob 19.00
PREDMESTNI KROKODILI

(1 h 38 min), mladinski družinski film

ob 21. uri
ODRASLI 

(1 h 42 min), komedija

sobota, 21. avgusta 2010, ob 19. in 21. uri 
ODRASLI (1 h 42 min)

komedija

nedelja, 22. avgusta 2010, ob 19. uri
PREDMESTNI KROKODILI 

(1 h 38 min), mladinski družinski film

ob 21. uri
ODRASLI 

(1 h 42 min), komedija

petek, 27. avgusta 2010, ob 19. uri
MRK 

(2 h 04 min), domišljijski romantični triler

ob 21.10
NAELEKTRENA MEGLICA 

(1 h 57 min), kriminalni triler

Petek, 13. avgusta 2010, Radovljiška graščina
PIHALNI OKTET AMPHION (Nemčija, Češka, Madžarska,
Švica)

Spored: W. A. Mozart, L. van Beethoven, L. Cherubini

Izvajalci: Xenia Löffler in Kerstin Kramp, oboi,

Christian Leitherer in Daniel Beyer, klarineta,

Vaclav Luks in Miroslav Rovensky, rogova,

Eckhard Lenzing in Györgyi Farkas, fagota,

Ludek Brany, kontrabas

Torek, 17. avgusta 2010, Radovljiška graščina
JOHN POTTER in ARIEL ABRAMOVICH (Velika Britanija,
Španija)

Spored: "A Musical Banquet" (Robert Dowland, 1610)

Angleške, francoske, italijanske in španske pesmi in glasba za lutnjo

Izvajalca: John Potter, tenor,

Ariel Abramovich, renesančna lutnja

Sreda, 18. avgusta 2010, cerkev sv. Petra, Radovljica
LA COLOMBINA (Španija)

Spored: "Ad vesperas" (Tomas Luis de Victoria: sakralna polifonija)

Izvajalci: Raquel Andueza, sopran,

Jose Hernández Pastor, kontratenor,

Josep Benet, tenor,

Josep Cabre, bariton

Petek, 20. avgusta 2010, Radovljiška graščina
PINO DE VITTORIO ENSEMBLE (Italija)

Spored: Neapeljske baročne kantate

(L. Vinci, F. Provenzale, N. Matteis, D. Scarlatti, N. Grillo, M. Faggioli)

Izvajalci: Pino De Vittorio, tenor,

Alessandro Ciccolini, violina,

Patrizia Varone, čembalo

Sobota, 21. avgusta 2010, Radovljiška graščina
MAHLER IGRA MAHLERJA (Nemčija)

Spored: Gustav Mahler (ob 150. obletnici rojstva)

Predstavitev Mahlerjeve glasbe v izvedbah skladatelja in njegovih
sodobnikov na klavirskih valjih Welte-Mignon in na klavirju z začetka
20. stoletja

Izvajalec: Hans-W. Schmitz, tehnik in povezovalec

Nedelja, 22. avgusta 2010, Radovljiška graščina
BENJAMIN BAGBY (Francija)

Spored: "Beowulf" (anglosaški ep)

Slovenski nadnapisi, uvodno predavanje prevajalca Marjana Strojana

Izvajalec: Benjamin Bagby, glas in anglosaška harfa

Petek, 27. avgusta
VENERINA POT NA PUSTEM GRADU 

Ob 15.30: pred gasilskim domom Lancovo 

Voden ogled vodne učne poti Grabnarica

Ob 18. uri: prizorišče na Pustem gradu

Gledališka predstava " Plešoča grofica"

Kulturno prosvetno društvo Jelovica-Lancovo 

Avtorica besedila: Polona Škrinjar

Dramatizacija in režija: Alenka Bole Vrabec

Koreografija: Gordana Schmidt

Sobota, 28. avgusta, od 6. do 23. ure 
TRADICIONALNA PRIREDITEV V RADOVLJICI

Dnevi večno mladih fantov

36. Pohod na Stol, povorka po ulicah Radovljice, nastop pihalnih
orkestrov, mažoretke, folklorne skupine, konjeniki, motoristi

Veselica s srečelovom in ognjemet

Nedelja, 29. avgusta, od 10. do 16. ure 
TRADICIONALNA PRIREDITEV DNEVI VEČNO MLADIH
FANTOV

Pred hotelom Grajski dvor v Radovljici

Šahovski turnir za memorial Vojina Perovića

Ponedeljek, 30. avgusta, torek, 31. avgusta, in sreda, 1.

septembra 2010
DRŽAVNO PRVENSTVO DEKLIC IN DEČKOV V PLAVANJU 

Letno kopališče v Radovljici

Od 9. ure, ob 18. uri finalni nastopi

Nedelja, 5. septembra, ob 8.30
45. MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR POKAL 2010

Športni park v Radovljici

10. LANGUSOVI DNEVI V KAMNI GORICI
Od 25. avgusta do 12. septembra 

sreda, četrtek, petek, 25. - 27. avgusta
Mala šola slikanja

Radolško poletje 2010

Avgust 2010

sobota, 28. avgusta 2010 , ob 19. uri 
NAELEKTRENA MEGLICA 

(1 h 57 min), kriminalni triler

ob 21.05 
MRK 

(2 h 04 min), domišljijski romantični triler

nedelja, 29. avgusta 2010, ob 19. uri 
MRK 

(2 h 04 min), domišljijski romantični triler

ob 21.10 
NAELEKTRENA MEGLICA 

(1 h 57 min), kriminalni triler

četrtek, 2. septembra 2010 , ob 18. uri 
SVET IGRAČ 3 

(1 h 43 min), animirana družinska komedija

Film je sinhroniziran v slovenščino.

petek, 3. septembra 2010,  ob 18. uri 
SVET IGRAČ 3 

(1 h 43 min), animirana družinska komedija

Film je sinhroniziran v slovenščino.

ob 21. uri
VERONIKA SE ODLOČI UMRETI

(1 h 43 min), drama

Vas zanima, kaj prikupni junak Krtek počne v vseh letnih časih?
Spomladi reši siničko, poleti skrbi za rožice in doživi lepo 
presenečenje, jeseni peče piškotke, pozimi pa ... brrr, uživa na
snegu. Pocrkljajte svoje najmlajše z barvitimi kartonkami, ki jih
bodo z veseljem opazovali in prebirali.

Redna cena posamezne knjižice je 6 EUR. Če jo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 5 EUR za knjižico.
Če pa želite komplet vseh štirih, boste zanj odšteli 
le 18 EUR. Prištejemo še poštnino.

Knjigice lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4, Kranj, naročite po tel.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. w

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

Slovesna maša na Brezjah
Nedeljski veliki šmaren je za katoličane in
pravoslavne največji Marijin praznik.

Jože Košnjek

V nedeljo, 15. avgusta, na ve-
liki šmaren, ki je za katoliča-
ne in pravoslavne vernike
najpomembnejši Marijin
praznik, bo tako kot vsako
leto še posebej slovesno na
Brezjah, ki so osrednje slo-
vensko Marijino svetišče in
najbolj obiskana božja pot v
Sloveniji. Slovesno mašo bo
ob desetih dopoldne daroval
ljubljanski nadškof in me-
tropolit dr. Anton Stres, ki
bo ob tej priložnosti nagovo-
ril slovenske katoličane in
vso slovensko javnost. Obi-
čajno škofje na Brezjah v
pridigah na veliki šmaren
govorijo o razmerah v katoli-
ški cerkvi na Slovenskem, o
odnosu med cerkvijo in dr-
žavo in o stališčih cerkve do

aktualnih družbenih vpra-
šanj. Med mašo bodo obno-
vili posvetitev slovenskega
naroda Mariji, za katero je
pripravljena posebna moli-
tev.

Dr. Anton Stres
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Lesce

Na konjeniškem prazniku odlična Šmidova in 
Peternel
Trije konjeniški klubi: KK Rival, KK Triglav Bled, KK Sportina
in KK Stol so sredi julija na prireditvenem prostoru Alpskega
letalskega centra Lesce organizirali konjeniški tekmi v
vzdržljivostnem jahanju (t. i. endurance) na 28 kilometrov
in tekmovanje v vožnji vpreg za leto 2010 za pokal Kon-
jeniške zveze Slovenije. Najboljša domača tekmovalka v tek-
mi vzdržljivostnega jahanja je bila Radovljičanka Petra
Šmid, ki je osvojila drugo mesto med pripravniki, v vožnji
vpreg pa je najboljše mesto zasedel Janez Peternel iz
Globokega in sicer četrto. Sicer pa je bil v vzdržljivostnem
jahanju v pravilnostni kategoriji I prvi Franic Lisjak, drugi
Igor Hočevar in tretji Dejan Strgar, med pripravniki pa je
zmagal Tilen Ravnik, druga je bila Petra Šmid tretja Alek-
sandra Oberstar. V vožnji dvovpreg (seniorji) je bil najboljši
Miha Tavčar (Conversano Packra, Incitato), drugi je bil
Marko MEMON (Neapolitalo Betalka XXII, Conversano
Montaura) in tretji Alen SAKIČ (Syglavi Slavina, Syglavi
Capriola), vsi KK Lipica, četrti pa, kot že rečeno, Janez PE-
TERNEL Neapolitano Slavina 19, Conversano 25-4) KK
Ganymed. M. A.

Odlična Petra Šmid z radovljiškim županom Jankom 
S. Stuškom in predsednikom Konjeniške zveze Slovenije 
Bogomirjem Vnučcem I Foto: Marjan Resman

Kaja Beton

Varovanci CUDV Matevža
Langusa iz Radovljice počit-
nice preživljajo na različne
načine. Nekateri med njimi
jih vsaj deloma preživijo s
starši in skrbniki, doma ali
na počitnicah, drugi te mož-
nosti nimajo. In prav za ti-
ste, ki med počitnicami ne
odidejo domov, je radovlji-
ški center letos organiziral
poseben, edinstven tabor.
Pet varovancev, Bojana, Bošt-
jan, Janez, Barbara in še en
Boštjan, se je z mentorjema
in idejnima vodjema, Raj-
kom Valantom in Juretom
Vajsom iz CUDV Matevža
Langusa kar peš iz centra od-
pravilo na pobočje Jelovice,
kjer jih je čakala idilična jasa
in ob njej urejen prostor s
skromno taborniško opremo.
Taborniki iz Velenja, ki imajo
svoj tabor le nekaj sto metrov
niže, so jim posodili in posta-
vili dva šotora, sami pa so po-
stavili tretjega. Dnevni ritem
je določal dan; ko se je stem-
nilo, so odšli spat, ko jih je
zbudilo sonce, so vstali.
Družbo sta jim ves čas delala
konj Diksi in kuža Teri. V
treh dneh, ki so jih preživeli v
taboru, so počeli marsikaj.
Poleg vsakodnevnega jahanja
so se poizkusili v streljanju z
lokom v tarčo, plezali so na
lovsko opazovalnico v bližini,
zvečer z vzpetinice opazovali
sončni zahod, nabirali zelišča
za čaj, ki so ga nato tudi sku-
hali. Sami so hodili tudi po
vodo k izviru v gozdu, hrano
pa so pripeljali z avtom. Pri-
pravili in kuhali so jo sami.
Vsi so po eno noč prespali na
seniku, kar je bilo nekaj po-
sebnega. Kot je povedala ude-
leženka Bojana, pa ji je bolj
všeč spanje v šotoru, saj seno
pika. Na taboru so upoštevali

pravilo, da si vsa dela med se-
boj razdelijo, tako so vsi poče-
li vse. Nepozaben je bil tudi
pohod na Talež.
Ideja za izvedbo takšnega ta-
bora sredi narave se je poro-
dila Rajku in Juretu, ko sta
slišala za podoben primer na
Koroškem. Kot je povedal
Jure, je narava idealen kraj
za umiritev in učenje. "Tu-
kaj vidimo, da tudi brez elek-
trike in televizije vse lepo
teče. Lahko opazujemo stva-
ri, ki jih sicer sploh ne opazi-
mo. Lokacija, ki jo imamo na
razpolago, je naravnost iz-
jemna, saj je blizu našega
centra, a hkrati neobljudena,
kar pomeni veliko miru in
varnosti." In kako so našli ta
idiličen prostor? "Jasa je
moja, urejeno kurišče z lopo
in kolibo pa sosedovo in oba
sva z veseljem odstopila
prostor. Tudi konja in psa
sem pripeljal, a konja varo-
vanci centra že poznajo, saj
ga jahajo tudi med letom," je
povedal Rajko. Tabor, kjer so
preživeli tri dni in dve noči,
se od drugih podobnih razli-
kuje prav v tem, da so tu res-

nično odrezani od civilizaci-
je, saj so v naravi brez tekoče
vode, elektrike, brez kopalni-
ce, postelje. Takšno bivanje v
naravi pomeni pravo svobo-
do, saj šotor ni bivalni pros-
tor, ampak je le prostor za
spanje, bivalni prostor pa je
jasa, gozd, vsa okolica, kot je
še poudaril Jure. Bojana, Ja-
nez, Barbara, oba Boštjana

in tudi oba mentorja upajo,
da bodo tudi drugo leto lah-
ko prišli v naravo, če pa bi
bila možnost, bi se vrnili še
letos. Pa še ena ideja je pa-
dla, sprejeli so sklep, da
bodo v CUDV Matevža Lan-
gusa ustanovili planinski
krožek, v okviru katerega
bodo varovanci večkrat lahko
odhajali v planine.

Počitnice malo drugače
"Tukaj vidimo, da tudi brez elektrike in televizije vse lepo teče. Lahko opazujemo stvari, ki jih sicer
sploh ne opazimo."

Radovljica

Arhitektura in otroci tudi v Radovljici
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije z delovno sku-
pino Arhitektura in otroci preko igrivih delavnic v lokalnem
prostoru skuša otrokom približati prostor in vlogo arhitektu-
re v življenju. Tokratna delavnica z naslovom Radovljica -
staro mestno jedro, ki je stekla na pobudo in pod vodstvom
radovljiških arhitektov Barbare in Igorja Šubica iz podjetja
Preprostor, je bila prva v Radovljici. Na njej so otroci na igriv
način spoznavali nastajanje mesta Radovljica. Delavnica je
deloma potekala v prostorih Šivčeve hiše, deloma pa kar
med hišami starega mesta. Kot je povedala kustodinja Šiv-
čeve hiše Barbara Boltar, je tudi arhitektura del likovne
umetnosti. V galeriji so že večkrat pripravili arhitekturne raz-
stave in delavnico v sodelovanju s študenti arhitekture. "Pri
projektu gre tudi za izoblikovanje zavesti o arhitekturni de-
diščini in spoznavanju elementov te likovne umetnosti." Ja-
nuarja 2011 bodo začeli z ciklusom šestih igrivih arhitektur-
nih delavnic za otroke od šestega do dvanajstega leta, to-
kratna delavnica je bila torej le za pokušino in uvod v širše
seznanjenje z arhitekturo. Kot je povedala Barbara Šubic, je
njihova želja, da bi se z otroci na delavnicah dobivali enkrat
mesečno in se seznanjali z različnimi aspekti arhitekture in
prostora. "Namen ni vzgoja bodočih arhitektov, ampak pri-
dobiti vpogled v temeljna znanja za kasnejše odločanje o
prostoru, saj je z vzgojo tudi na tem področju potrebno pri-
četi v otroštvu. Cilj projekta je prenesti izobraževanje o arhi-
tekturi in prostoru v izobraževalni sistem." K. B.

Poleg vsakodnevnega jahanja so se poizkusili v streljanju z
lokom v tarčo, plezali so na lovsko opazovalnico v bližini,
zvečer z vzpetinice opazovali sončni zahod, nabirali zelišča
za čaj, ki so ga nato tudi skuhali.

Bivanje v naravi pomeni pravo svobodo, saj šotor ni bivalni prostor, ampak je le prostor za
spanje, bivalni prostor pa je jasa, gozd, vsa okolica, zato bi se Jure, Bojana, Janez, Barbara
in oba Boštjana tja radi vrnili še letos.

Lesce

V nedeljo miting malega letalstva 
Modelarska sekcija Aerokluba ALC Lesce na leškem letališ-
ču v nedeljo, 15. avgusta, pripravlja miting malega letalstva
in 22. Alpski pokal letečih modelov. Na prireditvi, ki se bo
začela ob 10. uri, bo s svojimi maketami pravih letal nasto-
pilo petdeset tekmovalcev. Kot so sporočili organizatorji,
bodo svoje znanje in spretnosti v pilotiranju letal na daljavo
izvajali na modelih reaktivnih letal, motornih batnih letal, ja-
dralnih akrobatskih letal in helikopterjev. Na prireditvi bodo
sodelovali tekmovalci iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Sloveni-
je. "Na dan prireditve pričakujemo na avtocesti povečan
promet, zato gledalce vabimo, da se na pot odpravijo pravo-
časno. Na prireditvenem prostoru bo za gledalce parkiranje
na označenih mestih po navodilih redarjev," še opozarjajo
organizatorji prireditve. M. A.




