
Vilma Stanovnik

Ljubljana - Letošnjo priredi-
tev ob razglasitvi najboljših
plavalcev in plavalk prejšnje
sezone so pri Plavalni zvezi
prejšnji teden združili z vo-
lilno skupščino, na kateri so
za novega predsednika iz-
brali Mirana Kosa. Razglasi-
tev sicer ni bila slovesna, kot
smo je bili vajeni pred leti,
vseeno pa so najboljši v vsa-
ki kategoriji dobili pokale, ki
so jih zaslužili s trdim de-
lom in dobrimi rezultati.
Med nagrajenci sta bili tudi
dve tekmovalki Plavalnega
kluba Gorenjska banka Ra-
dovljica, saj si je Anja Klinar,
ki je celo sezono posegala po
vrhunskih rezultatih, prislu-
žila pokal za najboljšo v ab-
solutni kategoriji, Špela Per-
še, ki je ena najperspektiv-
nejših mladih plavalk na
srednje in dolge proge v Slo-
veniji, pa je dobila pokal za
najboljšo v kategoriji kade-
tinj. Prav tako sta pokala do-
bila njuna trenerja Miha Po-
točnik in Aleš Rebec.
"Plavam že od šestega leta
starosti, bolj resno pa sem
začela trenirati z osmimi
leti. Rada plavam daljše dis-
cipline in v teh imam tudi
najboljše rezultate. Tako je
moja prva disciplina 800
metrov prosto," je s poka-
lom v roki povedala 14-letna
Špela Perše, ki je imela spr-
va več trenerjev, zadnjih pet

let pa je njen trener Aleš Re-
bec. "Štirikrat na teden tre-
niram dvakrat na dan, ostale
dneve pa enkrat. Tako mi
poleg šole ostane le malo
prostega časa," pravi učenka
devetega razreda OŠ prof.
dr. Josipa Plemlja na Bledu,
ki jo je za plavanje navduši-
la sestra. "Upam, da ne bom
imela težav s poškodbami,
saj nameravam vztrajati pri
plavanju, kakor dolgo bo
mogoče. Letos bom nastopi-
la na mladinskem evrop-
skem prvenstvu v Beogradu,
za katerega sem že izpolnila
normo, nato pa si želim na-
stopati tudi na ostalih naj-

večjih tekmovanjih," je tudi
povedala Špela.
Izkušnje iz največjih tekmo-
vanj pa ima že 22-letna Anja
Klinar, ki ji je prav tako do-
bro šlo v najstniških letih, 
zadnji dve sezoni pa znova
posega v evropski in svetovni
vrh. "Letos poleti me čaka
nastop na svetovnem prven-
stvu v Šanghaju in naredila
bom vse, kar je v moji moči,
da bom še naprej dosegala
dobre rezultate. Trenutno
imamo zanimive treninge,
saj vsako dopoldne tečemo
na Pokljuki, popoldne pa tre-
niramo v bazenu. To je do-
brodošla sprememba in že

lani se je pokazala kot do-
bra," pravi Anja, ki je sicer
študentka prava, vendar je
sklenila, da bo do olimpij-
skih iger prihodnje leto v
Londonu plavanje postavila
na prvo mesto. "Zavedam se,
da sem še boljša kot v kratkih
v 50-metrskih bazenih, zato
mislim, da mi dober rezul-
tat, kar pomeni finale na sve-
tovnem prvenstvu v Šangha-
ju, ne sme uiti. Upam, da
bom odplavala tudi normo
za olimpijske igre in se nato
v miru pripravljala za nastop
v Londonu," dodaja Anja Kli-
nar, ki trenira pod vodstvom
Miha Potočnika.

Pokala tudi za Anjo in Špelo
Tekmovalka Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica Anja Klinar je prejšnji teden prejela pokal
za najboljšo slovensko plavalko v absolutni kategoriji, za najboljšo med kadetinjami je bila nagrajena
njena klubska prijateljica Špela Perše, nagradi pa sta dobila tudi njuna trenerja.

Škofic ostaja 
direktor letališča

Kljub temu da je upravni odbor
javnega zavoda ALC Lesce 
predlagal razrešitev direktorja 
letališča Pavla Škofica, svetniki o

njegovi razrešitvi niso glasovali. 
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Čebela postala 
simbol Radovljice

V deželi z izredno bogato tradicijo 
čebelarstva vez med naravo in 
človekom najbolj iskreno in rahločutno
pooseblja čebela, so prepričani 
snovalci nove destinacijske znamke.
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Trener Miha Potočnik, tekmovalki Špela Perše in Anja Klinar ter trener Aleš Rebec iz 
Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica so prejšnji teden dobili nagrade za uspehe 
v sezoni 2009/2010. I Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Učiteljski pevski zbor Slove-
nije Emil Adamič s svojim
delovanjem od leta 1925 sle-
di dvema temeljnima cilje-
ma: poustvarjati kvalitetno
zborovsko literaturo sloven-
skih in tujih skladateljev ter
izobraževati pevce in pevke v

uspešne zborovodje, ki lah-
ko razvijajo zborovsko kultu-
ro v svojem okolju. Člani
zbora v večini opravljajo pe-
dagoški poklic in prihajajo iz
skoraj vseh slovenskih regij.
Od novembra 2009 zbor de-
luje pod strokovnim vod-
stvom zborovodkinje Špele
Vrtačnik in v skladu s tradi-
cijo in vizijo za prihodnost
nadaljuje svoje poslanstvo.
Na praznični dan bo prost
vstop v Čebelarski, Mestni

in Kovaški muzej, ter Šivče-
vo hišo, v Kovaškem muze-
ju v Kropi pa bodo predsta-
vili jubilejno, 10. številko
muzejskega glasila Vigenjc.
Veterani Območnega zdru-
ženja Veteranov vojne za
Slovenijo zgornja Gorenj-
ska letos že deveto leto za-
pored na slovenski kulturni

praznik organizirajo Pohod
spomina in prijateljstva iz
Radovljice do Prešernovega
spomenika na Bledu in da-
lje skozi Piškovco v Vrbo.
Številne prireditve ob kul-
turnem prazniku se po vseh
krajih v občini začenjajo že
danes, praznično pa bo vse
do konca prihodnjega tedna.

Več o prireditvah si lahko
preberete na 11. ter 14. in 15.
strani Deželnih novic.

Pestro dogajanje ob 
kulturnem prazniku
Osrednjo prireditev v soboto, 5. februarja, skupaj
pripravljajo Glasbena šola Radovljica, Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava
Radovljica in Občina Radovljica. Na koncertu, 
ki se bo ob 18. uri začel v Baročni dvorani, bosta
nastopila Učiteljski pevski zbor Emil Adamič in
recitator Pavle Ravnohrib.

Ko si enkrat v formi,
ne smeš zaspati!
Trije Radovljičani so postali
Prešernovi nagrajenci: Eva
Hribernik in Rok Andres na
AGRFT in Nejc Mikolič na
Akademiji za glasbo. 

OBČINSKE NOVICE ŠPORT MLADI ZADNJA

O proračunu tokrat še
niso razpravljali
Svetniki so se odločili, da
razpravo o osnutku proraču-
na preložijo na 16. februar,
obravnavo predloga pa na
16. marec.

Želje so olimpijske igre
Na nedavnem državnem pr-
venstvu v umetnostnem dr-
sanju na Jesenicah je enajst-
letni Radovljičan Matej Gre-
gorc pokazal, da je iz prave-
ga testa.

O uporabi medu 
v kuhinji
Čebelarska zveza Slovenije je
v Srednji gostinsko turistični
šoli v Radovljici pripravila
okroglo mizo o uporabi čebe-
ljih pridelkov v kulinariki.
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Na praznični dan bo prost vstop v Čebelarski,
Mestni in Kovaški muzej, ter Šivčevo hišo, 
v Kovaškem muzeju v Kropi pa bodo predstavili
jubilejno, 10. številko muzejskega glasila Vigenjc.

V imenu Občine Radovljica
vsem občankam in občanom 

čestitam
ob slovenskem kulturnem prazniku.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Župan Ciril Globočnik je
kmalu po novem letu v
prostorih občine pripravil
sprejem za župnike in pred-
stojnike župnij z območja
radovljiške občine. Pred-
stavniki župnij iz Radovlji-
ce, Lesc, Mošenj, Ovsiš,
Krope in Kamne Gorice so
ga seznanili s svojim delom,
župan pa jim je obljubil, da
jim bo obisk vrnil. "Želim
vas obiskati tudi tam, kjer
opravljate svoje poslanstvo,
v objektih, ki zaslužijo našo
posebno pozornost," je pou-
daril Ciril Globočnik.
Andrej Župan, radovljiški
župnik, je na srečanju na
kratko opisal obnovo farne
cerkve sv. Petra. Župana je
seznanil z načrti za obnovo
notranjščine cerkve, pri ka-
teri bo največji strošek pred-
stavljala obnova še neodkri-
tih fresk. Seznanil ga je tudi
s potrebo po energetski pre-
novi cerkve, župnišča in
bližnjega samostana šolskih
sester ter dal pobudo, da
župnija v last in upravljanje
od Komunale Radovljica
prevzame propadajočo ka-
pelo na radovljiškem poko-
pališču. Kapelo bi obnovili
in jo uporabljali za pogreb-
ne slovesnosti.
Leški župnik Štefan Babič je
župana prosil za pomoč pri
obnovi zadnjega od treh sta-
rih nagrobnikov na tamkajš-
njem pokopališču ter pred-
lagal, da se Pot kulturne de-
diščine iz občine Žirovnica
nadaljuje tudi v Radovljici,
kjer so se prav tako kot v va-
seh sosednje občine rodili
številni pomembni rojaki.
Župnik iz Krope Anton Vid-
mar je na kratko opisal po-
poplavno obnovo tamkajš-
nje cerkve in posebej izpo-
stavil dobro sodelovanje z

dokaj veliko pravoslavno
skupnostjo, ki živi v Kropi.
Brezje pa že upirajo oči v

leto 2014, v katerem se pri-
pravlja veliko praznovanje
ob 200-letnici podobe Brez-

janske Marije. Ob tem je pa-
ter Silvin Krajnc opozoril
župana Globočnika, da ra-
zen radovljiške cerkve sv.
Petra nobena od cerkva v
občini, niti 850 let stara cer-
kev v Mošnjah, ni razglaše-
na kot kulturni spomenik,
kar župnijam onemogoča
kandidiranje za sredstva dr-
žave, s katerimi bi si poma-
gale pri finančno zahtevnih
obnovah sakralnih objektov. 
Sprejema so se udeležile
tudi predstavnice reda šol-
skih sester iz Radovljice in
Brezij ter Frančiškank brez-
madežnega spočetja, ki ži-
vijo na Brezjah. Tudi sled-
nje so župana seznanile z
bogatim in pestrim dogaja-
njem v samostanih, kjer so
glavne aktivnosti ob bogo-
služju namenjene pred-
vsem verski vzgoji otrok ter
skrbi za bolne in ostarele
sestre.

Župniki in redovniki
pri županu
"Oblast je v tem, da služiš v dobro vseh," je župana Cirila Globočnika nagovoril pater Silvin z Brezij.

Marjana Ahačič

Na predlog Statutarno prav-
ne komisije je bil tako osnu-
tek proračuna tokrat samo
predstavljen, ker po mnenju
komisije poslovnik občin-
skega sveta določa, da bi
moral biti osnutek svetni-
kom predstavljen hkrati z iz-
hodišči proračuna. Z izho-
dišči občinskega proračuna
se je občinski svet seznanil

na prejšnji seji decembra
lani, osnutek proračuna pa
takrat ni bil priložen. 
Kot je svetnikom ponovno
pojasnil župan Ciril Glo-
bočnik, je bila izhodišče za
pripravo proračuna realna
ocena pričakovanih prihod-
kov in temu ustrezna racio-
nalizacija proračunskih od-
hodkov. V osnutku proraču-
na so za leto 2011 proračun-
ski prihodki ocenjeni na

18,65, odhodki pa na 18,9
milijona evrov. Za pokritje
razlike v višini 250 tisoč ev-
rov je predlagan najem kre-
dita. Za leto 2012 so prihod-
ki in odhodki ocenjeni na
19,4 milijona evrov. V letu
2011 je 48 odstotkov investi-
cijskih in 52 transfernih od-
hodkov, v letu 2012 pa je za
investicijske in transferne
odhodke namenjenih enako
sredstev. Izhodišče osnutka

proračuna je realna ocena
pričakovanih prihodkov in
temu ustrezna racionaliza-
cija proračunskih odhod-
kov. Prednostno so načrto-
vani odhodki za izpolnjeva-
nje predpisanih obveznosti,
vzdrževanje obstoječe ob-
činske infrastrukture in vla-
ganja v energetsko učinko-
vitost objektov.

O proračunu tokrat še niso razpravljali

Kljub temu, da je bila na dnevnem redu zadnje seje radovljiškega občinskega sveta tudi obravnava
osnutka proračuna za leti 2011 in 2012, so se svetniki odločili, da razpravo o dokumentu preložijo na
16. februar, obravnavo predloga pa na 16. marec.

Župnike in redovnice iz radovljiške občine v začetku leta že tradicionalno sprejme župan.
Tokrat jih je prvič sprejel Ciril Globočnik, ki je obljubil, da jim bo obisk vrnil in jih obiskal
tam, kje opravljajo svoje poslanstvo.

Kapela na radovljiškem pokopališču je potrebna temeljite
prenove. Župnija Radovljica si želi, da bi jo lahko prevzeli 
v last in upravljanje. 

LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE
Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice in

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

vabijo na tečaj za usposabljanje

LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA (m/ž)
Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in Radovljice z licenco.

Pogoji za prijavo:
■ končana V. stopnja izobrazbe;
■ znanje najmanj enega tujega jezika;
■ veselje do vodenja in dela z ljudmi.

Prijavo v obliki dopisa ter kopijo dokazila o končani 
V. stopnji izobrazbe pošljite na TURIZEM RADOVLJICA,
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti
na natasa.mikelj@visitradovljica.si.

Prijave sprejemamo do 18. februarja 2011. 

Prosimo, da v prijavi dopišete, v katerem tujem jeziku
boste opravljali izpit.

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za gostin-
stvo in turizem na Bledu, z začetkom predvidoma konec
februarja. Praktični del pouka bodo kandidati opravili z
ogledi Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in Radovljice ter nji-
hovih znamenitosti. Predavanja bodo trajala približno 60
ur. Zaključni izpit je planiran sredi aprila. 
Več o programu na spletni strani www.vgs-bled.si pod
naslovom lokalni vodniki.
Cena tečaja je 170 EUR (ddv vključen) ob pogoju, da bo
prijavljenih vsaj 15 tečajnikov.

Dodatne informacije: 
TURIZEM RADOVLJICA, tel.: 08/205 13 88.
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Kropa

V Vigenjcu tokrat o kulturni dediščini
Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, bodo v Kova-
škem muzeju v Kropi predstavili jubilejno, 10. številko mu-
zejskega glasila Vigenjc. Tokratna številka z naslovom Spo-
meniškovarstvena obravnava Krope prinaša deset člankov in
bogato slikovno prilogo, v kateri je preko dokumentarnih fo-
tografij predstavljena podoba Krope 20. stoletja in obnove
dediščine v zadnjem desetletju, predvsem pa po ujmi leta
2007. Kropa, ki je bila leta 1953 kot prvo naselje v Sloveniji
spomeniško zaščitena, je zaznamovana z bogato stavbno
dediščino. Ob predstavitvi glasila, ki bo 8. februarja ob šti-
rih popoldne, bo tudi odprtje spremljajoče razstave o delu
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj v Kropi. K. B.

Popravek

Predsednik odbora za kulturo je Bogomir Vnučec
V prejšnji številki Deželnih novic, ki je izšla v petek, 7. janu-
arja, je bilo napačno napisano, da je predsednik odbora za
kulturo Avguštin Mencinger. Predsednik tega delovnega tele-
sa občinskega sveta je namreč Bogomir Vnučec. Za napako
se obema občinskima svetnikoma in bralcem opravičujem.
Marjana Ahačič
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Zapleteni zgodbi o letališču
Lesce, kjer kljub lani zgraje-
ni novi vzletno-pristajalni
stezi letalski promet še ni za-
živel, kar ni videti konca. Žu-
pan Ciril Globočnik je že
kmalu po nastopu mandata
napovedal, da bo, če pogaja-
nja in mediacija ne bodo
uspeli, treba zamenjati ključ-
ne akterje, a je zaenkrat sre-
di meseca odstopil le pred-
sednik upravnega odbora
javnega zavoda ALC Lesce
Jakob Demšar. Upravni od-
bor je takrat tudi izglasoval
nezaupnico direktorju leta-
lišča Pavlu Škoficu, zato je
župan njegovo razrešitev na
zadnji seji predlagal občin-
skemu svetu. A se svetniki s
predlogom niso strinjali, do-
ločili so, naj občinska uprava
najprej pridobi mnenje
Službe vlade za lokalno sa-
moupravo o tem, ali je upra-
vni odbor z dvema glasovo-
ma za, enim proti in tremi
vzdržanimi glasovi glede na
statut JGZ ALC Lesce sklep
o predlagani razrešitvi sploh
sprejel s pravilno večino.

"Problematiko letališča Les-
ce spremljam podrobno že
vse od jeseni. Obljubil sem,
da bom do začetka sezone
poskrbel za delovanje leta-
lišča. Po dolgotrajnem
usklajevanju z vsemi vplete-
nimi sem ugotovil, da so
tekmovalci utrujeni in jih je
treba zamenjati," je v uvodu
v kar triurno razpravo o pro-
blematiki Alpskega letalske-
ga centra dejal župan Ciril
Globočnik, ki je podpiral
Škoficevo razrešitev in ime-

novanje vršilca dolžnosti di-
rektorja. Novo vodstvo bi po
prepričanju župana omogo-
čilo hitre rešitve za normal-
no izvajanje dejavnosti na
letališču Lesce. 
Občinski svet je tako potrdil
odstop predsednika upra-
vnega odbora Jakoba Dem-
šarja. Za drugi korak, razre-
šitev direktorja Letališča
Škofica, se občinski svet ni
odločil, zato, pravi župan,
brez pomoči občinskega sve-
ta za usodo letališča ne more

več prevzemati odgovorno-
sti. "Pravzaprav me najbolj
skrbi za 21 komercialnih
uporabnikov letališča, ki za-
radi neurejenih razmer ne
morejo opravljati svoje de-
javnosti. Še najmanj me skr-
bi aeroklub," je še dejal Glo-
bočnik in poudaril, da s klu-
bom nikoli ne bo podpisal za
občino škodljive pogodbe.

Škofic tako zaenkrat ostaja
direktor leškega letališča,
občinski svet pa je na pred-
log svetnika Zlatka Kavčiča
sprejel sklep, naj poslovanje
javnega zavoda pregledata
računsko sodišče in protiko-
rupcijska komisija ter da naj
se opravi pravna in finančna
revizija poslovanja zavoda.
Sprte strani tako še vedno
ostajajo na različnih brego-
vih. "Sprejeti sklepi so vse,
kar bi morali narediti že
pred leti, namesto da smo se
prepirali," je bil z odločitvijo
zadovoljen Škofic. Andrej
Kolar, podpredsednik aero-
kluba, pa je vse prej kot opti-
mističen: "Nič se ni zgodilo,
zato se tudi nič ne more za-
četi reševati."

Škofic ostaja direktor letališča
Kljub temu da je upravni odbor javnega zavoda ALC Lesce predlagal razrešitev direktorja letališča
Pavla Škofica, svetniki o njegovi razrešitvi niso glasovali. Župan pravi, da brez podpore svetnikov ne
more prevzeti odgovornosti za letališče.

Sicer pa so svetniki na svoji
četrti seji potrdili predlog
dvanajstih kandidatov za
sodnike porotnike za območ-
je občine Radovljica na
Okrožnem sodišču v Kranju,
imenovali Miroslava Pengala
za predstavnika občine v Sve-
tu Centra za socialno delo
Radovljica ter na tajnem gla-
sovanju izvolili Petro Grima-
ni in Ano Resman za pred-
stavnici občine v Svetu Vrtca
Radovljica. Predlog za tretjo
kandidatko v svetu Vrtca Ra-
dovljica ni bil izglasovan.
Svetniki so potrdili tudi novi
časopisni svet Deželnih no-
vic, ki bo v tem mandatu de-
loval v naslednji sestavi: Go-
razd Fajfar (predsednik), Dar-
ko Marolt, Avguštin Mencin-
ger, Aleš Bobič in Blaž Trček.

Tekmovalci so utrujeni, za rezultate jih je treba zamenjati, je prepričan župan Ciril 
Globočnik, na sliki skupaj s podžupanom Miranom Remsom in v. d. direktorice občinske
uprave Nano Jauk. I Foto: Tina Dokl

Pavel Škofic je zadovoljen z odločitvijo občinskega sveta.

Občinski svet sprejel
razrešitev predsednika
upravnega odbora
Javnega gospodarskega
zavoda Alpski letalski
center Lesce Jakoba
Demšarja, ki je sredi
meseca zaradi 
neuspelih pogajanj
med ALC in 
aeroklubom podal 
odstopno izjavo, in 
za vršilca dolžnosti
predsednika imenoval
člana upravnega 
odbora Bojana Vidica.

Marjana Ahačič

Občinski svet je na februarski
seji potrdil osnutek spre-
memb odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Turizem Ra-
dovljica, po katerem je pred-
videna dopolnitev zavodove
dejavnosti s področjem špor-
ta. Zavod naj bi tako prevzel
koordinacijo in organizacijo
letnega programa športa, iz-
vajanje razvojnih in strokov-
nih nalog v športu ter uprav-
ljanje in vzdrževanje športnih
objektov v lasti občine. Kot
pojasnjuje občinska uprava,
je prav upravljanje športnih
objektov tudi glavni razlog za
predlagano spremembo, ker
je njegovo izvajanje treba
uskladiti z veljavno zakono-
dajo, cilj reorganizacije pa
predvsem ureditev upravlja-
nja športnih objektov ter raci-
onalna in učinkovita reorga-
nizacija športa v občini.
"Raziskave kažejo, da tuji tu-
risti Radovljico vidijo kot
športno destinacijo, zato v
povezovanju športa in turiz-

ma vidim veliko priložnost,"
ocenjuje direktorica Zavoda
za turizem Nataša Mikelj,
obenem pa pravi, da se bo
zavzemala za to, da bosta

šport in turizem v okviru za-
voda vendarle dve samostoj-
ni dejavnosti, saj je prepriča-
na, da bo le na ta način delo
na obeh področjih lahko
uspešno in učinkovito.
V občini Radovljica sicer de-
luje medobčinska športna
zveza (Športna zveza Radov-
ljica), ki vključuje 45 šport-
nih društev z območja obči-
ne Radovljica, ki izvajajo let-
ni program športa v 36 šport-
nih panogah.  

Športne objekte prevzema
zavod za turizem

Po predlagani reorganizaciji področja športa naj
bi Zavod za turizem prevzel koordinacijo in 
organizacijo letnega programa športa, izvajanje
razvojnih in strokovnih nalog v športu ter 
vzdrževanje športnih objektov.

Marjana Ahačič

Radovljica, Bled - Ker je no-
vembrski sneg v nižinskih
gozdovih Blejskega gozdno-
gospodarskega območja, v
okvir katerega sodi tudi ob-
čina Radovljica, zelo poško-
doval drevje, gozdarji opozar-
jajo na veliko možnost za
razvoj smrekovih podlubni-
kov. Zato opozarjajo lastni-
ke gozdov, da čim prej pre-
gledajo svoje gozdove in sa-
nirajo škodo. "Gozdarji ugo-
tavljamo, da gre za neugod-
ne poškodbe, saj so polom-
ljeni le vrhovi posameznih
dreves ali šopi mlajših sesto-
jev predvsem iglavcev. Ne-
ugodno je predvsem to, da
ne gre za koncentracijo po-
škodovanih dreves, pač pa
so drevesa razpršena po šir-
šem območju gozdov Ra-
dovljiške in Blejske ravnine
ter vznožij okoliških gorskih
masivov," pojasnjuje Andrej
Avsenek, vodja blejske eno-
te Zavoda za gozdove Slove-
nije. "Kljub temu da eko-
nomska škoda ni velika, po-

škodovano drevje predstav-
lja optimalno možnost za
razvoj škodljivcev, pred-
vsem smrekovih podlubni-
kov (lubadarja). Zato in za-
radi vremenskih razmer, ki
so ugodne za delo v nižin-
skih gozdovih, pozivamo
vse lastnike gozdov, da čim
prej pregledajo svoje gozdo-
ve, ki se nahajajo v nižini do
približno 800 metrov nad-
morske višine, ob najdbi po-
škodovanega drevja takoj
pokličejo krajevno pristojne-
ga revirnega gozdarja naše
krajevne enote ter po obve-
stilu ZGS takoj začnejo s sa-
nacijo poškodovanega drev-
ja, se pri tem ravnajo v skla-
du z navodili revirnega goz-
darja ali določili odločbe, ki
jo bo le-ta izdal," poziva Av-
senek in ob tem opozarja
lastnike, naj kljub ugodnim
vremenskim razmeram ne
pozabijo na svojo varnost.
"Če za delo v gozdu niste
usposobljeni in nimate pri-
merne opreme ter strojev,
prepustite delo raje usposob-
ljenim izvajalcem."

Gozdarji pozivajo 
lastnike gozdov

�3. stran

Na predlog Statutarno pravne komisije je bil osnutek proračuna tokrat samo predstavljen
skupaj z izhodišči za njegovo pripravo. Svetniki so za oblikovanje pripomb želeli imeti na
voljo več časa. I Foto: Tina Dokl

Na območju občine 
Radovljica je nekaj
manj kot 50 pokritih
športnih objektov in 
površin, od tega jih je
polovica v javni, polovica
pa v zasebni lasti.
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Kratka osebna predstavitev:
datum rojstva, stan, število
otrok, kaj ste po izobrazbi,
kje ste zaposleni?
"Sem Leščan, rojen 28. juni-
ja 1976, ekonomski tehnik,
glavni tajnik Socialnih de-
mokratov."

Kateri mandat ste član ob-
činskega sveta in zakaj ste
se odločili potegovati za to
mesto?
"Marca 2009 sem postal
predsednik občinskega od-
bora Socialnih demokratov
Radovljica in v delovanje ob-
činskega odbora prinesel
novo energijo. V občino Ra-
dovljica smo pripeljali kar
nekaj ministrov sedanje vla-
de, da so se seznanili s pro-
blemi in obljubili rešitve.
Najodmevnejše pa je bilo
spremljanje tekem sloven-
ske nogometne reprezentan-
ce na svetovnem prvenstvu v
Južni Afriki, ki smo ga pri-
pravili pred Linhartovo dvo-
rano. Kot predsednik občin-
skega odbora SD Radovljica
sem bil zato nosilec liste za
občinski svet in bil na za-

dnjih lokalnih volitvah prvič
izvoljen v občinski svet."

Katere cilje boste v štirih le-
tih skušali uresničiti kot ob-
činski svetnik?
"Občina Radovljica je pre-
prosto pristno sladka, če
uporabim kar nov slogan
promocije Radol'ce. Ponuja
ogromno priložnosti na po-

dročju turizma in gospodar-
stva. V občinskem svetu si
bom prizadeval, da bomo
razvijali vse naše prednosti
in talente ter občanom in
občankam zagotavljali do-
stojno kvaliteto bivanja."

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v ob-
čini?

"Posledice globalne finanč-
ne in ekonomske krize se
bodo pokazale tudi pri pri-
pravi proračuna Občine Ra-
dovljica za leti 2011 in 2012.
Upam, da bo imela občinska
uprava z županom na čelu
in občinski svet srečno roko
pri pripravi proračuna in da
kvaliteta bivanja v občini Ra-
dovljica ne bo ogrožena."

Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
"Iskreno povedano prostega
časa zadnjih šest let, kar
opravljam funkcijo glavnega
tajnika SD, nimam ravno
veliko. Največje veselje mi
predstavljajo potovanja, kjer
lahko pozabim na realnost v
domovini in spoznavam
tuje kontinente, dežele, kul-
ture in ljudi. Najbolj svež
spomin je zadnja pot v Indi-
jo, kjer živi 1,2 milijarde lju-
di. Potovanja so neprecenlji-
vo izkustvo, ki ti omogoča,
da na življenje gledaš širše."

Življenjsko vodilo ali moto?
"Vse se zmore, če se hoče.
Moto, ki bi ga rad priporočil
tako politiki, kot uradništvu.
Na državnem in lokalnem
nivoju."

Uroš Jauševec I Foto: Gorazd Kavčič

Če bodo vremenske razmere ugodne, bosta oba bencinska
servisa odprta že do konca aprila.

Marjana Ahačič

Kratka osebna predstavitev:
datum rojstva, stan, število
otrok, kaj ste po izobrazbi,
kje ste zaposleni?
"Mami Poldki Šumi in oče-
tu Štefanu Jutriši iz Lesc
sem se rodila 12. julija 1973.
Živim v zunajzakonski zve-
zi, ki mi poleg vzajemne lju-
bezni med partnerjema pri-
naša tudi ljubezen do otrok,
ki jih sama sicer nimam. Po
izobrazbi sem diplomirana
ekonomistka, zaposlena pa
sem v mednarodni družbi
TNT Express Worldwide, d.
o. o., v Ljubljani."

Kateri mandat ste članica
občinskega sveta in zakaj ste
se odločili potegovati se za
to mesto?
"Na lokalnih volitvah 2010
sem prvič kandidirala za ob-
činsko svetnico in bila na li-
sti Socialnih demokratov
tudi izvoljena. Vzroki začet-
ka ukvarjanja s politiko tiči-
jo v lastnem entuziazmu - v
Radovljici spremeniti stvari
na bolje."

Katere cilje boste v štirih le-
tih skušali uresničiti kot ob-
činska svetnica?

"Zavzemala se bom pred-
vsem: za pregledno, učinko-
vito in ekonomično uprav-
ljanje občinskega premože-
nja; za učinkovitejši nadzor
nad zakonitostjo porabe jav-
nih sredstev ter za višjo
stopnjo sožitja - toleranco,

spoštovanje različnosti, po-
zitivno naravnanost in deja-
ven odnos do soljudi."

Kateri je po vašem mnenju ta
čas največji problem v občini?
"Predvsem pregledno
upravljanje občinskega pre-

moženja, saj smo ravno v
času sprejemanja Osnutka
proračuna občine Radovljica
za leto 2011 in 2012, katere-
ga hitri postopek sprejema-
nja smo občinski svetniki na
zadnji seji občinskega sveta
skoraj soglasno zavrnili.
Vzrok upočasnitve postopka
je ravno v vsebinski zasnovi
Osnutka proračuna, na kate-
rega imamo svetniki naše
stranke kar nekaj pripomb
in predlogov."

Kaj vam zapolnjuje prosti
čas? 
"Prostega časa ob naporni
službi, popoldanski računo-
vodski dejavnosti in aktiv-
nem članstvu v nekaterih
društvih ter članstvu v ob-
činskem svetu ostaja bolj
malo. A kljub vsem obvez-
nostim se še vedno najde
urica ali dve za športne ak-
tivnosti, predvsem za tek,
tudi maratonskih dolžin. Ob
možnosti daljših dopustni-
ških dni so mi pred leti pra-
va strast postala potovanja.
Odkrivanje dežel z nahrb-
tnikom na rami in dobro vo-
ljo v srcu."

Življenjsko vodilo?
"Iskrenost."

Pozorno o občinskem proračunu
Renata Jutriša je jeseni začela svoj prvi mandat v radovljiškem občinskem svetu. Diplomirana 
ekonomistka je navdušena športnica in popotnica; verjame, da je stvari mogoče spremeniti na bolje.

Vse se zmore, če se hoče
V tej številki Deželnih novic začenjamo s predstavitvami članov novega sklica občinskega sveta. 
Najprej bomo po abecedi predstavili tiste, ki so svetniki prvi mandat, sledili bodo njihovi kolegi, 
ki so se že prej kalili v občinski politiki. Kot prvega predstavljamo Uroša Jauševca, svetnika z liste 
Socialnih demokratov.

Renata Jutriša

Sejnina za humanitarne
namene
Svetnik Miran Rems (Lista
Cirila Globočnika) je na ko-
lege svetnike naslovil pobu-
do, da svojo prvo sejnino v
tem mandatu namenijo v
dobrodelne namene - občin-
ski organizaciji Rdečega kri-
ža in Karitas.
Decembra lani je zato Obči-
na na elektronske naslove
vseh 26 občinskih svetnikov
in svetnic ter članov delovnih
teles poslala dopis o možno-
sti sodelovanja v pobudi. Od-
povedi sejnine je pritrdilo 16
pozvanih, prav tako se je na
pobudo svetnika Remsa z de-
lom svoje plače odzval žu-
pan. Za organizaciji Karitas
in Rdeči križ je tako občina
nakazala po nekaj manj kot
tisoč evrov vsaki.

Pločnik v Podnartu
Svetnik Matija Žiberna
(Glas mladih Radovljica) je
na občinsko upravo naslovil
vprašanje o informaciji gle-
de stanja projekta izgradnje
pločnika v Podnartu, za ka-
terega so bila v preteklem
proračunu že zagotovljena
sredstva.
Kot je svetniku pojasnila ob-
činska uprava, je za ureditev
odseka regionalne ceste sko-
zi Podnart Direkcija RS za
ceste izdelala idejni projekt,
ki vključuje izgradnjo hod-
nika za pešce skozi Podnart.
A da bi projekt lahko realizi-
rali, morajo odstraniti stano-
vanjsko hišo ob cesti in pod-
pisati pismo o nameri, da
Cestno podjetje Kranj in
Občina Radovljica skupaj
odkupita za rušitev predvi-
deni projekt. "Problem je v
tem, da se lastniku hiše z

novim prostorskim redom
občine zagotavlja zazidlji-
vost parcele, na kateri naj bi
gradil nadomestni objekt, a
nov prostorski red žal še ni
bil sprejet," še pojasnjujejo
na oddelku za infrastruktu-
ro in dodajajo, da je v Načr-
tu razvojnih programov RS
za obdobje 2011 do 2014 za
omenjeno investicijo glavni-
na namenskih sredstev re-
zervirana v letu 2012.

Otroška igrišča
Svetnik Gorazd Fajfar (Glas
mladih Radovljica) je na žu-
pana Globočnika naslovil
pobudo, da občina enako-
merneje in po vseh krajev-
nih skupnostih gradi javno
dostopna otroška igrišča.
Kot so v odgovoru na pobu-
do svetnika Fajfarja pojasni-
li na oddelku za infrastruk-
turo, od dvanajstih krajev-
nih skupnosti za otroška
igrišča ali igrala ni poskrb-
ljeno v treh: v KS Lancovo,
KS Ljubno in KS Otok. "Kra-
jevne skupnosti so do sedaj
otroška igrišča praviloma
urejale same iz lastnih sred-
stev ali sredstev, ki jih prido-
bijo iz proračuna v skladu s
potrebami. Občina je v pre-
teklem letu po pogodbah s
KS za vzdrževanje otroških
igrišč zagotovila 8.800 ev-
rov in takšen znesek je pred-
viden tudi v letih 2011 in
2012. V osnutku proračuna
so za leto 2012 predvidena
sredstva v višini 10 tisoč ev-
rov za izgradnjo otroškega
igrišča v krajevni skupnosti
Lancovo. Sredstva za izgrad-
njo drugih otroških igrišč
niso predvidena, zato bomo
predlagali KS Ljubno in
Otok, da jih pri predlogu
proračuna glede na svoje po-
trebe in možnosti uvrstijo v
svoje programe."

Pobude svetnikov
Marjana Ahačič

Radovljica

Ob avtocesti gradijo dva bencinska servisa
Če bo gradbenikom naklonjeno vreme, bosta bencinska ser-
visa, ki jih na obeh straneh avtoceste pri Radovljici gradi
družba OMV, zgrajena že do konca aprila. Na obeh servisih
bo po sedem točilnih mest za klasična pogonska goriva ter
možnost točenja avtoplina. Ob servisih bosta še približno 9
tisoč kvadratnih metrov veliki počivališči, ki jih bodo, kot ob-
ljublja investitor, popestrili s turističnima informacijskima
točkama. Na bencinskem servisu Radovljica zahod bo voz-
nikom na voljo še približno tisoč kvadratnih metrov rekrea-
cijskih površin, lokalnemu prometu pa bo namenjena loče-
na nadstrešnica z dvema točilnima agregatoma oziroma šti-
rimi točilnimi mesti na približno 1.650 kvadratnih metrih
površine. Na vsakem izmed servisov, ki bosta odprta 24 ur
na dan, bo zaposlenih 12 ljudi.
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Turizem
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Marjana Ahačič

Zavod za turizem je v začet-
ku tedna predstavil novo de-
stinacijsko znamko Radov-
ljice. V logotip so postavili
abstraktno izrisan znak če-
belice, znamki nadeli ime
Radol'ca in jo dopolnili s
sloganom "pristno sladka".
"Igra prepleta raznobarvnih
okroglih ploskev v znaku če-
belice slika privlačna na-
sprotja destinacije: kulturo
in naravo, tradicijo in sodo-
bnost, ter najpomembneje,
mesto Radovljica in okoli-
co," pojasnjujejo snovalci
podobe, "znamka Radol'ca
želi enakovredno predstav-
ljati tako Radovljico kot tudi
njeno okolico - številne vasi-
ce, ki že kar pregovorno ki-
pijo od ustvarjalnosti. Izbra-
no ime Radol'ca je tako na
neki način skovanka besede
Radol'ca in okol'ca in je na-
merno različno geografske-
mu imenu Radovljica, to pa
zato, da bi dolgoročno po-
stalo sinonim za celotno ob-
močje občine."
Slogan "pristno sladka" za-
okroža trajnostno zgodbo
destinacijske znamke. "Ra-
dol'ca je pristno sladka zato,
ker je prijetna in okusna.
Radol'ca je pristno sladka,
ker je avtentična, simpatič-
na, butična, gostoljubna. Vi-
zija znamke Radol'ca je po-
stati prepoznavna kot traj-

nostna destinacija številnih
sladkih odkritij in malih
sladkih razvajanj. V angleški
različici slogan "honestly 
sweet" prav tako kot v izvir-
niku poudarja iskrenost, od-
kritost pristnost destinacije."
Kot je še povedala Mikljeva,
je ustvarjanje turistične
zgodbe Radovljice potekalo
sistematično. "Proces snova-
nja znamke se je začel z ra-
ziskavo o tem, kako turisti
vidijo občino Radovljica da-
nes, in analizo turistično
privlačnih produktov obči-

ne, izsledki pa so nato služi-
li kot osnova za izgradnjo
destinacijske znamke Ra-
dovljica," je še povedala.
"Raziskava je pokazala, da se
lahko občina Radovljica
upravičeno promovira in
razvija v smeri trajnostne
destinacije. S svojo butično
ponudbo avtentičnih turi-
stičnih produktov namreč že
danes pooseblja bit trajnost-
nih destinacij: preplet nara-
ve, tradicije in zdravja. Nova
turistična podoba občine Ra-
dovljica zato želi pričarati

očarljivost dežele, kjer se je
vez med naravo in človekom
ohranila vse do danes."
Nova destinacijska znamka
Radol'ca predstavlja prvi ko-
rak v smeri nadaljnjega stra-
teškega razvoja turizma v
občini Radovljica, pojasnju-
jejo v zavodu za turizem 
Radoovljica. Naslednji ko-
rak bo lansiranje spletnega 
mesta www.radolca.si, prve
celovite spletne zbirke turi-
stične ponudbe občine, ki
ga načrtujejo že za to po-
mlad.

Čebela simbol Radovljice
V deželi z izredno bogato tradicijo čebelarstva vez med naravo in človekom najbolj iskreno in
rahločutno pooseblja čebela, so prepričani snovalci nove destinacijske znamke.

Marjana Ahačič

"S sprejetjem predloga me-
njalne pogodbe smo zado-
voljni," so odločitev vlade
komentirali na Policijski
upravi Kranj. "Pogodba bo
namreč omogočila ureditev
lastniško-pravnih razmerij
za stavbo Policijske postaje
Radovljica, kar bo v prihod-
nosti omogočilo izvedbo in-
vesticijskih vlaganj v objekt.
Stavba je bila zgrajena leta
1964 in je potrebna čim-
prejšnje celovite obnove, saj
so delovni pogoji za polici-
ste zelo slabi, neustrezni so
tudi prostori za stranke. Vi-
šina finančnih sredstev, ki
bo potrebna za obnovo, bo
znana v prihodnosti, ko bo
izdelan natančen popis del.
Čas obnove pa je seveda od-
visen od finančnih možno-
sti proračuna RS," je sporo-
čil tiskovni predstavnik PU
Kranj Leon Keder.
Z menjavo je zadovoljna tudi
občina, ki je v zameno za
zemljišče ob policijski posta-
ji pridobila nekaj manj kot

tri tisoč kvadratnih metrov
stavbnega zemljišča v Dvor-
ski vasi pri hotelu Drnča.
"Pridobljeno zemljišče je
ustrezna zamenjava za zem-
ljišče s stavbo radovljiške po-
licijske postaje, s katerim ob-

čina niti ni mogla gospodari-
ti," je povedala Manca Šetina
Miklič, vodja kabineta župa-
na na Občini Radovljica.
"Župan in ministrica za no-
tranje zadeve sta se o mož-
nosti zamenjave pogovarjala

marca 2009. Dogovarjanje
je trajalo leto in pol pred-
vsem zato, ker je bilo treba
uskladiti enakovredno me-
njavo občinske nepremični-
ne z državno glede na njuno
velikost in vrednost."

Policijska postaja potrebna temeljite obnove

Občina Radovljica in država sta se dogovorili za zamenjavo zemljišča, na katerih stoji radovljiška 
policijska postaja.

Predstavitev mode 19. stoletja
Vožnja s kočijo

Festival lajnarjev

Tradicionalni recitali Prešernovih pesmi

Tisk cenzurirane Zdravljice 
Sejem domače in umetnostne obrti

Nastopi pevskih zborov in folklornih skupin

Bogata gastronomska ponudba

Lutkovna predstava za najmlajše
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Radovljica na sejmu v okviru celotne Gorenjske
Med 27. in 30. januarjem je na ljubljanskem Gospodarskem
razstavišču potekal tradicionalni sejem Turizem in prosti
čas. Potem ko so se posamezne gorenjske občine združeva-
le že v preteklih letih, se je Gorenjska tokrat prvič pred-
stavila celostno na skupnem razstavnem prostoru. Pod slo-
ganom Sončna stran življenja in ob animaciji Aljaževega
stolpa v naravni velikosti so se predstavile vse gorenjske ob-
čine, med njimi tudi radovljiška. Za pogostitev na gorenj-
skem razstavnem prostoru so vse dni sejma skrbeli dijaki
Srednje gostinske šole iz Radovljice, ki so kuhali ajdove 
krape s skutnim nadevom. Na prvi sejemski dan so stojnico
obiskali nekateri župani gorenjskih občin, med njimi tudi 
radovljiški župan Ciril Globočnik. K. B.

Nataša Mikelj, direktorica Turizma Radovljica 

Stavba Policijske postaje Radovljica je bila zgrajena leta 1964 in je potrebna čimprejšnje
celovite obnove, saj so delovni pogoji za policiste zelo slabi, neustrezni so tudi prostori za
stranke. / Foto: Gorazd Kavčič

Podoba nove destinacijske znamke Radovljice
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Varnost

Valerija Keršič

Prostovoljni gasilci iz Ra-
dovljice so od konca lanske-
ga leta bogatejši za novo ga-
silsko vozilo GVC 16/15. Z
njim bodo lažje in bolje po-
sredovali v vseh vrstah ne-
sreč. Vozilo je opremljeno z
opremo za gašenje požarov,
tako v urbanem kot tudi 
naravnem okolju, z opremo
za tehnično posredovanje
pri prometnih nesrečah ter
ostalih večjih naravnih ne-
srečah, vrvmi in opremo za
reševanje iz globin in višin,
nekaj opreme za posredova-
nje pri nesrečah z nevarni-
mi snovmi, in opremo za
reševanje na vodi in iz nje.
Vozilo je izdelano na pod-
vozju MAN 13/29 4x4 s 
terenskimi pnevmatikami,
ki omogočajo posredovanje
tudi v najbolj težko dostop-
nih predelih občine Radov-
ljica. 
Pred približno letom dni je
Komisija, odgovorna za na-
kup novega vozila, pripravi-
la javni razpis, na katerem
je bilo izbrano podjetje Met-
tis international iz Gornje
Radgone. Po vseh usklajeva-

njih in naročilih so podvoz-
je vozila dostavili v Slove-
nijo konec septembra lani, 
ko je vozilo prešlo v zadnjo
fazo izdelave. Člani PGD
Radovljica so velikokrat od-

šli v Gornjo Radgono, kjer
so se med izdelavo gasilske-
ga vozila posvetovali z izde-
lovalcem o namestitvi posa-
mezne opreme. Sredi de-
cembra so vozilo pregledali

še strokovnjaki iz Gasilske
zveze Slovenije, radovljiški
gasilci pa so se s proizvajal-
cem dogovorili o datumu
prevzema vozila in sicer 29.
decembra 2010.

Gasilci z novim vozilom 
Vozilo je opremljeno z opremo za gašenje požarov, za tehnično posredovanje pri prometnih nesrečah
ter večjih naravnih nesrečah, z vrvmi in opremo za reševanje iz globin in višin, z opremo za posredovanje
pri nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje iz vode.

Zaščitite svoje vozilo
pred vlomom in krajo 
Da bi zmanjšali možnost
vloma in kraje vozil, polici-
sti Policijske postaje opozar-
jajo občane, naj tudi sami
storijo čim več, da zaščitijo
svojo lastnino. Tako polici-
sti svetujejo, da ljudje vozil
ne parkirajo na nerazsvetlje-
nih ulicah in parkiriščih, ne
puščajo vrednejših oz. teh-
ničnih predmetov, ki bi pri-
vabljali tatove, na vidnih
mestih, snemljive ploščice
avtoradia pa jemljejo s seboj
in jih ne puščajo na "skritih
mestih". Kot še opozarjajo,
ko zapustite vozilo, izvlecite
ključ iz kontaktne ključavni-
ce, zavrtite volan, da se za-
skoči volanska ključavnica,
zaprite vsa vrata in okna ter
zaklenite vozilo ter pri tem
ne pozabite na prtljažnik.
"V vozilo vgradite kvalitetno
alarmno napravo z blokado
motorja, ki je ne pozabite
vklopiti, za zaščito vozila pa
predlagamo tudi mehansko
varovanje: dodatno volansko
ključavnico in ključavnico
za menjalno ročico," še sve-
tujejo. Če vam vendarle vlo-
mijo v vozilo, o tem takoj
obvestite policijo. "Ničesar
se ne dotikajte, tako boste
olajšali delo kriminalistom
pri zbiranju sledov. In vedi-
te, da storilci najraje izbirajo
manj zaščitena vozila!"

Tatvine mobilnih 
telefonov 
Tatvine mobilnih telefonov
se pojavljajo vse leto, opažajo
policisti, in čeprav se nasveti
za preprečevanje tatvin mo-
bilnih telefonov ne razlikuje-
jo od splošnih preventivnih
nasvetov policije, je vseeno
dobro poznati nekaj ukre-
pov, ki lahko storilca odvrne-
jo od kaznivega dejanja.
Tako predlagajo, da med 
svojo odsotnostjo v pisarnah

mobilnih telefonov ne puš-
čajte na vidnih mestih (če-
prav zapuščate pisarno le za
krajši čas, vrata pisarne za-
klenite), prav tako ne v go-
stinskih lokalih ter na vlakih,
avtobusih in v avtu. Posebna
pozornost velja krajem, kot
so kopališča, plaže, počitni-
ške prikolice, hotelske sobe
ipd. "Mobilni telefon, puš-
čen na plaži ali kopališču
brez nadzora, kar izziva sto-
rilca k tatvini. Prav tako med
svojo odsotnostjo mobilnih
aparatov ne puščajte na vid-
nih mestih v hotelskih so-
bah, apartmajih in podobno.
Ročna torbica, v kateri je mo-
bilni telefon, naj bo vedno
zaprta, predvsem pa je nikoli
ne puščajte brez nadzora.
Posebej pozorni naj bodo
otroci in mladoletniki, ki so
na ulici, pred šolo in podo-
bno pogosto žrtve tatvin in
ropov. Med sprehodi po par-
ku, ulici in na drugih javnih
krajih pa naj posebej ženske
in starejši pazijo na svojo
osebno prtljago, ki jo je pa-
metno nositi čimbolj ob tele-
su," še priporočajo policisti.
Kot pravi pomočnik koman-
dirja policijske postaje Ra-
dovljica Boštjan Lenček, so
sodeč po statističnih poda-
tkih v zadnjih letih mobilni
telefoni največkrat ukradeni
ob tatvinah in vlomih v trgo-
vine in vozila, ob drznih in
roparskih tatvinah na uli-
cah, trgih, pred šolami, go-
stinskimi lokali. "Storilci
kazniva dejanja najpogoste-
je izvršijo tam in takrat, ko
občani opustijo samozaščit-
ne ukrepe. Storilci pred de-
janjem opazujejo in za tatvi-
no izberejo primeren trenu-
tek (krajša odsotnost oško-
dovanca, trenutek, ko oško-
dovanec odmakne pogled
od mobilnega telefona ali
torbice, v kateri je telefon)
in izvršijo tatvino mobilne-
ga telefona."

Policija opozarja

Nadgradnja vozila je izdelana tako, da je vsak še tako majhen prostor koristno uporabljen
za pritrditev potrebne opreme.

Peter Kolman 

Begunje - Poleg članic in čla-
nov so se srečanja v soboto,
29. januarja, udeležili tudi
predsednik Gasilske zveze
občine Radovljica Janez Er-
man, župan Ciril Globočnik,
predsednica krajevne skup-
nosti Marija Kavčič Zupan,
predstavniki sosednjih ga-
silskih društev in drugih 
krajevnih društev ter organi-
zacij. 
Lani so begunjski gasilci po-
sredovali na domačem tere-
nu pri enem požaru v objek-
tu ter treh dimniških poža-
rih. Kot pravi poveljnik Toni
Klančar, se povečuje delež
tehničnih dejavnosti, še po-
sebej črpanja vode ob večjih
deževjih in odstranjevanje
podrtih dreves ob sneženju.
Sodelovali so na dveh požar-
nih stražah, kot redarji na
lokalnih prireditvah, v me-
secu požarne varnosti pa
učencem iz vrtca in šole pri-
kazali pravilno ravnanje ob
požarih, za krajane pa pri-
pravili pregled gasilnih apa-
ratov. Veliko pozornost po-
svečajo stalnemu izobraže-
vanju in usposabljanju ga-
silcev. Še posebej pa so po-
nosni na gasilke in gasilce,
ki nadaljujejo uspehe in za-

sedajo prva mesta na različ-
nih tekmovanjih. 
Po besedah predsednika druš-
tva Janeza Gašperina so bile
glavne aktivnosti poleg opera-
tivnih dejavnosti usmerjene v
sodelovanje v akciji Očistimo
Slovenijo v enem dnevu, v
ureditev družabnega prostora

v gasilskem domu, ki dobiva
končno podobo, organizacijo
vaške veleslalomske tekme v
Zelenici, pripravo koledarja,
nekaj otrokom in družinam
pa so omogočili letovanje na
morju. Tudi področje financ
je bilo za leto 2010 zaključe-
no pozitivno.

Društvo, ki šteje 281 članov,
čaka v prihodnjem letu
praznovanje visokega jubi-
leja - 130-letnica. Za po-
memben cilj pa so si po-
stavili, da pridobijo čim več
mladih članov, ki bodo 
nadaljevali bogato tradicijo
gasilstva v Begunjah. 

Uspešno zaključili leto
Člani Prostovoljnega gasilskega društvo Begunje so se srečali na 129. rednem letnem občnem zboru.

Poveljnik Toni Klančar in predsednik Janez Gašperin

Mehka vezava, 10 x 15 cm, 156 strani

Redna cena: 5,90 EUR

Če knjižico kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 4,90 EUR + poštnina.

Knjižico lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 

cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 

na: narocnine@g-glas.si.

V knjižici je izbor več 

kot sto slovenskih ljudskih, 

narodnih in ponarodelih pesmi, 

ki se zaključijo s Prešernovo 

Zdravljico. V njej je dediščina 

naših dedkov in babic, prednikov, 

ki opevajo težko življenje, 

ljubezen, žalost, slovo in prelepo 

slovensko deželo. V krogu vaših 

prijateljev, sopotnikov, planincev 

in drugih boste lahko zapeli 

znane pesmi, kot so: Adijo, pa 

zdrava ostani, Franček stara 

kljuka, Kje so tiste stezice, 

Kol`kor kapljic tol`ko let, 

Od Ribn`ce do Rakitn`ce in 

še številne druge.
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Maja Bertoncelj

"Ko bom velik, bom teni-
sač," so besede Anžeta
Arha, ki so jih njegovi do-
mači verjetno slišali že nič
kolikokrat. Pogled na re-
zultate kaže, da je na dobri
poti. Mladi Radovljičan je
trenutno na jakostni lestvi-
ci Teniške zveze Slovenije

med dečki do 12 let z na-
skokom najboljši. Sredi ja-
nuarja je postal dvakratni
državni prvak v tej katego-
riji za leto 2011. Zadnje de-
janje državnega prvenstva
so odigrali na Otočcu, član
TK Triglav Kranj pa je bil v
finalu s 6:4 in 6:3 boljši od
Matica Zaplotnika (TAU-
BI). Poleg tega je slavil še v
dvojicah s članom maribor-

skega kluba Nickom Cma-
gerjem. 
Teniška pot Anžeta Arha se
je začela, ko je obiskoval še
vrtec. Prve veščine tega špor-
ta se je naučil v domačem
Teniškem klubu Radovljica,
kjer so bili njegovi trenerji
Igor Tolar, Vili Novak in
Mitja Skaza. Po dveh letih
je, kot pravi zaradi boljših
pogojev dela, v Radovljici
namreč še vedno ni pokrite-
ga igrišča, odšel v kranjski
teniški klub. Tam zadnje šti-
ri leta vadi pod budnim oče-
som trenerja Sergeja Ocep-
ka. Treningi so petkrat na te-
den, nanje pa se vozi skupaj
s še dvema Radovljičanoma,
ki trenirata v Kranju: bra-
trancem Nejcem Ferjanom
in Kristino Novak. Šport
uspešno usklajuje s šolo.
Obiskuje 6. razred OŠ Anto-
na Tomaža Linharta.
Kljub mladosti ima izkušnje
tudi že s turnirjev v tujini.
Konec leta 2009 je igral celo
v Barceloni v Španiji. V teni-
su ima visoke cilje, njegov
vzornik pa je Rafael Nadal. 

Dvakratni državni prvak
Anže Arh iz Radovljice je najboljši slovenski teniški igralec v kategoriji do 12 let. V tenisu ima visoke
cilje, njegov vzornik pa je Rafael Nadal.

Anže Arh je v tenisu zabeležil že veliko zmag. Sredi 
januarja je postal dvakratni državni prvak v kategoriji 
dečkov do 12 let. / Foto: osebni arhiv 

Zimska liga ekipi U-14
S 1. februarjem so leški nogometaši začeli priprave na spo-
mladanski del. Kot zaenkrat kaže, noben igralec ne bo odšel,
v ekipo pa se vračata povratnika Davor Zupančič in David
Ušlakar. Pestro je tudi v mlajših kategorijah. Ekipe U-8, U-10
in U-12 še niso končale z nastopi v zimski ligi. Z ligo je že
končala ekipa U-14, pod vodstvom Andreja Jožefa. Igrali so
odlično in na koncu zasedli prvo mesto. Omeniti je treba, da
so bili boljši od ekipe Šenčur-Velesovo, ki v prvi ligi trenut-
no zaseda sedmo mesto. Ekipa U-10, ki jo vodi Jure Berton-
celj, je igrala na turnirju v Kranjski Gori (na sliki), kjer je na-
stopilo 12 ekip. Na koncu so zasedli tretje mesto. Vse infor-
macije okrog kluba si lahko pogledate na njihovi spletni
strani www.nk-lesce.si, vprašanja pa jim pošljite na njihov
elektronski naslov info@nk-lesce.si M. K.
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Marjana Ahačič

Na prvi ekipni tekmi za po-
kal Slovenije v prstometu na
kotalkališču v Renčah je so-
delovalo 33 ekip z Gorenjske-
ga, Primorskega, Krasa in iz
Ljubljane z okolico. Gorenjci
so se odlično odrezali, saj je
ekipa Talentov Kamna Gori-
ca 2 (Andrej Šolar, Janez Ko-
šir in Darko Šolar) zmagala,
K-PRINT 1 iz Srednje vasi so

bili tretji, Gorenjski Grafiti
iz Krope (Igor Dornik, Tone
Rahne, Desimir Vukič) peti
ter Veseli Gorjanci šesti. Us-
peh gorenjskih ekip je do-
polnil še Franci Šolar iz
Kamne Gorice, ki je bil tretji
v disciplini Tarča. Kot je spo-
ročil Igor Dornik, vodja tek-
movanj v prstometu, bo na-
slednja tekma za pokal Slo-
venije 19. marca v Renčah.
"Do poletja bosta sledili še

dve tekmi, ki bosta odigrani
na Gorenjskem v organizaci-
ji ŠD Balinci - prstomet, ki
že tretje leto skrbi za izvedbo
ligaškega tekmovanja. Zara-
di izrednega zanimanja ig-
ralcev in ekip bo poleg prve
lige, v kateri se bo za prvaka
borilo 18 ekip, ustanovljena
tudi druga liga z enakim 
številom ekip. Prosta pa so le
še tri mesta," je še povedal
Dornik.

Imeniten uspeh gorenjskih ekip

Marjana Ahačič

Radovljica - Tudi v času zim-
skih počitnic Plavalni klub
Gorenjska banka Radovljica
za osnovnošolce pripravlja
brezplačno plavanje v pokri-
tem olimpijskem bazenu v
Radovljici. Od ponedeljka, 21.
februarja, do petka, 25. febru-

arja, bodo tako vaditelji plava-
nja med 10. in 12. uro organi-
zirali igre v vodi, mini vater-
polo, vodno košarko in plava-
nje. Za varnost otrok bo skr-
bel reševalec iz vode.
Plavalni klub Gorenjska
banka Radovljica bo v času
od 28. februarja do 5. junija
na kopališču v Radovljici

organiziral tudi spomladan-
ske plavalne tečaje. Trideset-
urni tečaji, ki jih bodo vo-
dili klubski vaditelji, so na-
menjeni predšolskim in
osnovnošolskim otrokom
od petega leta dalje. Več in-
formacij o terminih in ceni
je na voljo na recepciji 
radovljiškega bazena. 

Brezplačno plavanje za osnovnošolce

V tenisu ima Anže 
visoke cilje, njegov
vzornik pa je Rafael
Nadal. 
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Šport

Odbojka

Blejci in Kroparji v ligi za prvaka
Odbojkarji ACH Volley so z dvema porazoma v ligi prva-
kov (Budvanska rivijera 2:3, Jastrzebski 0:3) zapravili prvo
mesto v skupini C. S tem so v osmini finala dobili težjega
nasprotnika, žreb pa jim je namenil rusko ekipo Zenit iz
Kazana. Ko boste brali te vrstice, bo že znan sredin razplet
v Stožicah. Povratna tekma bo teden dni kasneje v Rusiji,
9. februarja. V 16. krogu srednjeevropske lige so Blejci do-
živeli prvi poraz. V Innsbrucku jih je s 3:2 premagal Hypo
Tirol. Poraz ni niti malo boleč, saj so si že zdavnaj zagoto-
vili mesto na zaključnem turnirju. Odbojkarji UKO Krope
so dosegli še en uspeh, saj so se uvrstili v modro skupino,
ki se bo borila za prvaka. V zadnjem krogu so imeli še
možnost, da z zmago prehitijo Marchiol Vode in se po pr-
vem delu uvrstijo na tretje mesto, a se jim ni izšlo in na
koncu so tekmo izgubili s 3:2. Poleg prvouvrščene ekipe
Calcit Volleyball po rednem delu, s 6 točkami v drugi del
štartata še ACH Volley in Salonit. Štiri točke ima Panvita-
Galex, dve točki imajo Marchiol Vode, brez točk pa modro
skupino začnejo UKO Kropa. M. K.

Košarka

Dve zmagi, dva poraza
V zadnjih štirih krogih so radovljiški košarkarji dosegli dve
zmagi in dva poraza. Po odmoru so v 14. krogu, v gorenj-
skem derbiju, gostovali pri ekipi Šenčur CP Kranj in tesno
izgubili z rezultatom 84:80. Sledila je domača tekma s Po-
stojno. V 38. minuti so imeli gostitelji še 18 točk prednosti.
Na koncu so malo popustili, a vseeno zmagali z 80:73. V
16. krogu so gostovali pri ekipi Splošna plovba Portorož.
Tekma je bila odločena v drugi četrtini, ki so jo dobili gosti-
telji s 25:10. Tretjo in zadnjo četrtino je dobila Radovljica,
kar pa ni bilo dovolj za preobrat. Končni rezultat je bil
82:70. Sledila je domača tekma z Litijo. Po izenačeni prvi
četrtini so gostitelji povsem prevzeli pobudo in v 34. minu-
ti so imeli že 31 točk prednosti. Ob koncu so priložnost 
dobili mladi igralci, kar so gostje izkoristili in zmanjšali raz-
liko. Končni rezultat je bil 86:73. Na vrhu lestvice sta Crystal
Rogaška in Šenčur CP Kranj z 32 točkami. Avantgard 
Radovljica je na osmem mestu s 25 točkami. M. K.

Padalstvo

Spodbudno za začetek sezone
Pred začetkom evropskega pokala v paraskiju so se leški
padalci podali v Dubaj, na 2. Zalivski pokal. Nastopilo je
več kot dvesto padalcev iz 30 držav, od boljših pa so 
manjkali samo Kitajci. V ekipni tekmi so zmagali Čehi, naši
predstavniki v postavi Karun, Ban, Salkič, Erjavec in 
Vodišek so zasedli drugo mesto. Med moškimi je zmagal
Genčak s Češkega, Senad Salkič je bil tretji, Uroš Ban pa če-
trti. V ženski konkurenci je zmaga pripadla Lepezini, Irena
Avbelj je bila četrta, le 1 cm za tretjim mestom. Ekipa Elana
(Matjaž Pristavec, Uroš Ban, Uroš Ule in Matej Bečan) je
odlično začela Evropski pokal v paraskiju. Na prvi tekmi v
Bischofshofnu so zmagali v ekipni konkurenci. Med posa-
mezniki je bil Matej Bečan drugi, Uroš Ule tretji, Uroš Ban
šesti in Matjaž Pristavec deveti. V ženski konkurenci je bila
Maja Sajovic druga, Irena Avbelj pa četrta. Na drugi tekmi
v nemškem Untermmerganu je zmago med posameznica-
mi prispevala Irena Avbelj. Med moškimi je bil od naših
predstavnikov najuspešnejši Matej Bečan, s tretjim me-
stom. Za razliko od prve tekme je v ekipi Elana Irena Avbelj
nastopila namesto Uroša Uleta. Na koncu je ekipa zasedla
drugo mesto. M. K.

Tenis

Lep uspeh Arha in Novakove
Na Otočcu je bilo državno prvenstvu U-12 v tenisu, na ka-
terem sta se odlično odrezala Radovljičana, 11-letni Anže
Arh in 10-letna Kristina Novak, oba člana Teniškega kluba
Triglav Kranj. Anže si je priigral dvojno krono, saj je bil
zmagovalec med posamezniki in v igri dvojic. Med posa-
mezniki je v finalu premagal Matica Zaplotnika s 6:4 in 6:3.
V igri dvojic si je zmago priigral skupaj z Nikom Cmager-
jem. Boljša sta bila od dvojice Luka Miklavčič, Žan Gorenc
s 6:3 in 6:0. Kristina Novak si je državni naslov priigrala v
igri dvojic, skupaj s Stefani Grlj. S 6:3, 2:6 in 10:7 sta pre-
magali par Veronika Erjavec, Nika Zupančič. Med posa-
meznicami je Kristina Novak izgubila v polfinalu z Niko Zu-
pančič. Pred državnim prvenstvom je Kristina nastopila na
močnem turnirju Lemon Bowel v Rimu. Lani je nastopila v
kategoriji U-10 in zmagala. Letos je igrala v višji kategoriji,
U-12 in se prek treh Italijank Boglione, Catini in Rizo uvrsti-
la v polfinale, kjer je izgubila, prav tako z domačo igralko
Maffei, kasnejšo zmagovalko turnirja. M. K.

Balinanje

Po porazu dve zmagi
Začela se je balinarska Super liga, v kateri uspešno nastopajo
člani Radovljice Alpetourja. Slednji so bili zelo uspešni v lanski
sezoni, ko so na koncu dosegli tretje mesto. Letošnjo sezono
so odprli s porazom 15:7, z lanskim prvakom Lokateks Trata.
Sledili sta dve zmagi. Doma so s 16:6 premagali Krim, v gosteh
pa s 13:9 Hrast. Posebej je treba izpostaviti reprezentanta De-
jana Tonejca, ki je zmagal v vseh svojih devetih tekmah. Po
treh krogih sta na vrhu Lokateks Trata in Luka Koper, z maksi-
malnim učinkom, 9 točkami. Radovljičani so tretji, s 6 točka-
mi. V prihodnjem krogu, na sporedu bo jutri, Radovljica Alpe-
tour na Jesenicah v derbiju kroga gosti Luko Koper. M. K.

Mali nogomet

Malonogometni turnir Lipcam

V organizaciji Športne zveze Radovljice in Komisije za mali
nogomet Radovljica je v radovljiški srednji gostinski in tu-
ristični šoli potekal tradicionalni Zimski turnir v malem
nogometu. Na turnirju je sodelovalo 14 ekip, razdeljenih v
štiri skupine. Zmagovalci skupin so bili Smola, Jack Dani-
els, Odpisani in Lipce. V polfinalu so Odpisani z 2:1 
premagali Smolo, Lipce pa s 3:0 Jack Daniels. V boju za
tretje mesto je Smola s 3:1 premagala Jack Daniels. Prvo
mesto je povsem zasluženo pripadlo Lipcam, ki so v finalu s
7:1 odpravili Odpisane. M. A.

Matjaž Klemenc

Pred kratkim je bilo na Jese-
nicah državno prvenstvo v
drsanju. Si bil z doseženim
zadovoljen?
"Z doseženim na državnem
prvenstvu na Jesenicah sem
bil izredno zadovoljen. Na-
stopil sem v kategoriji starih
11 do 12 let. Nastopil sem v
dveh programih, v kratkem
in dolgem, in v obeh zma-
gal. Vesel sem bil tudi z zbi-
rom točk, saj mi je uspelo
doseči 53,3 točke, kar je moj
rekord."

Kdaj in kako se je začela tvo-
ja drsalna pot?
"Začel sem že zelo zgodaj,
pri dveh letih in pol. Prvo
željo po drsanju je pokazala
moja sestra. Kasneje sva se
ji po željah staršev pridruži-
la z bratom. Vsi smo začeli
na Jesenicah, kjer sem tre-
niral tri leta. Kasneje smo
nadaljevali na Bledu, kjer se
je ustanovil nov klub in tu
vztrajam še sedaj. Umet-
nostno drsanje me je nav-
dušilo od samega začetka.
Imel sem še željo, da bi tre-
niral hip-hop, a žal še za to
ni bilo časa. Vseeno, moral
sem se odločiti za eno stvar.
S prihodom Valerija Babit-
skega na začetku lanskega
polletja je padla odločitev -
umetnostno drsanje."

Kdo so bili tisti, ki so do se-
daj skrbeli za tvoj drsalni
razvoj?
"Zanimivo, da sem na Jese-
nicah začel prav pri Valeriju
Babitskem in njegovi hčerki
Olji. S prihodom na Bled sta
bili trenerki Tanja Sotlar in
Teja Logar. Kasneje se je
pridružila še Anja Otovič.
Sedaj, kot sem že prej ome-
nil, me od polletja spet tre-
nira Valerij Babitski. Vesel
sem njegovega prihoda, saj
mislim, da bom pod njego-
vim vodstvom še bolj napre-
doval."

Koliko časa treniraš in
čemu na treningih posvečaš
največ pozornosti?
"Treniram dvakrat na dan.
Eno uro na ledu in eno uro
suhega treninga. Odkar
imamo za trenerja Valerija,
so večkrat treningi tudi zju-
traj, pred šolo. Na treningu

mi je najbolj všeč, ko treni-
ram skoke, korake in pirue-
te. Skačem dvojne skoke,
poskušam tudi že trojne, ki
mi še ne uspejo najbolj.
Najnovejši skok, ki sem ga
skočil, je dvojni aksel."

Imaš problem vstajati zgo-
daj?
"(Smeh). Če je trening, ni
problema. Težje je vstati za
šolo."

Zaradi drsanja verjetno tudi
kdaj manjkaš v šoli?
"Res je. Na srečo mi gre v
šoli dobro. Imam status
športnika, tako da z odso-
tnostjo zaradi drsanja ni
problema."

Se spomniš svoje prve tekme?
"Prve tekme se ne spom-
nim. Vseeno bi tukaj izpo-
stavil eno tekmo v Zagrebu.
Med nastopom sem padel
in se začel jokati. Sodniki so
mi dali možnost, da pono-
vim svoj nastop, a nisem
hotel in sem bil diskvalifici-
ran."

Od kdaj si član državne re-
prezentance?
"Član reprezentance sem
od letošnjega leta, česar
sem bil izredno vesel. Naj-
prej sem bil sprejet kot re-
zerva, s prvim mestom na
državnem prvenstvu pa sem
postal stalni član reprezen-
tance. Tako ob ponedeljkih
hodim v Ljubljano, v Tivoli,
na skupne treninge repre-
zentance. Tega treninga se
udeležuje deset najboljših
iz vseh kategorij."

V Bernu, v Švici, je bilo ev-
ropsko prvenstvo v umet-
nostnem drsanju. Si za koga
še posebej stiskal pesti?
"Seveda me zanima, kako
drsajo najboljši. Od tujih dr-
salcev mi je najboljši fran-
coski drsalec Brian Jou-
bert."

V teh letih si verjetno dose-
gel že kar nekaj lepih rezul-
tatov. Ti je kateri še posebej
ostal v spominu?
"Posebej bi izpostavil dva
dogodka: uspeh na zadnjem

državnem prvenstvu na Je-
senicah in tekma v Inns-
brucku 2008, ko sem v svo-
ji konkurenci osvojil prvo
mesto."

Imaš pred nastopi kaj tre-
me?
"Imam. Bojim se, da ne bi
padel med nastopom in da
ne bi pozabil programa. Se
zgodi, redko, da pozabim
program, naredim en krog,
se ponovno zberem in na-
daljujem s programom."

Poleg Innsbrucka in Zagre-
ba si verjetno še nastopil zu-
naj Slovenije?
"Poleg teh dveh sem zunaj
Slovenije nastopil v Salz-
burgu, Beogradu in Saraje-
vu. Letos me čaka tekma v
Budimpešti."

Kaj si želiš v umetnostnem
drsanju doseči v prihod-
nosti?
"Moja največja želja je na-
stopiti na olimpijskih igrah
2018, do takrat pa dosegati
čim več visokih uvrstitev."

Želje so olimpijske igre
Na nedavnem državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju na Jesenicah je enajstletni Radovljičan
Matej Gregorc pokazal, da je iz pravega testa.

Matej Gregorc, 11-letni umetnostni drsalec iz Radovljice
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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

Lesce

Podrte breze bodo nadomestili

Kar nekaj Leščanov je bilo zaskrbljenih zaradi jesenskega
podiranja brez ob osnovni šoli. Ravnatelj Janez Zupan pra-
vi, da je skrb, da bi krčili zelene površine oz. zelena pljuča
kraja, odveč, saj bodo posekane breze nadomestili z novimi
drevesi. Obstoječa drevesa so namreč postala prevelika, za-
senčila so prostore, onesnaževala okolico in povzročala ško-
do na šolski zgradbi. Mašili so se odtoki na ravnih strehah
in v tleh, pa tudi najbližji sosedje so opozarjali na velike ko-
ličine prahu v času cvetenja. Prav breza je tudi drevo, ki pov-
zroča številne težave ljudem z alergijami na cvetni prah in
tudi ta vidik je za šolo z veliko otroki pomemben. "Podrte
breze bomo nadomestili z drevesi, ki so koristna za interes-
ne potrebe šole, kamor sodita tudi čebelarska in ornitološka
dejavnost. V sodelovanju s čebelarskim društvom iz Radov-
ljice smo že zasadili tri javorje, načrtujemo pa nadaljnje za-
saditve s sadikami medonosnih rastlin, in sicer z lipo, divjo
češnjo, kostanjem, hrastom in drugimi vrstami," je pojasnil
ravnatelj šole. Kakor pravi, bodo nadaljevali tudi z vsakolet-
no mednarodno akcijo Posadimo drevo, ki poteka ob 
svetovnem dnevu miru, 22. septembra. P. K.

Radovljica

Novi predsednik čebelarskega društva 
Čebelarji, vključeni v Čebelarsko društvo Radovljica, so na
občnem zboru konec januarja izvolili novega predsednika.
To je Jože Korošec s Spodnje Lipnice, sicer eden mlajših, a
zelo aktivnih članov društva. M. A.

Radovljica

Deveti pohod spomina in prijateljstva
Veterani Območnega združenja VVS zgornja Gorenjska
letos že deveto leto zapored na slovenski kulturni praznik 8.
februarja organizirajo Pohod spomina in prijateljstva iz
Radovljice do Prešernovega spomenika na Bledu in dalje
skozi Piškovco v Vrbo. Odhod bo ob 7.15 izpred Srednje
gostinske in turistične šole v Radovljici. V. K.

Marjana Ahačič

Konec leta so v Mošnjah za-
ključili gradbena dela v no-
vem gasilskem domu, ki so
ga zgradili kot prizidek kul-
turnega doma na začetku
vasi. "Stavbi smo pred leti
zamenjali streho, v okviru
gradnje gasilskega doma pa
še vso na novo izolirali, tako
da je zdaj obnova celotnega
objekta zaključena. Sloves-
no odprtje načrtujemo za
krajevni praznik v začetku

maja," je zadovoljen pred-
sednik KS Mošnje Franc
Peternel. Po načrtih naj bi
staro stavbo nekdanjega ga-
silskega doma prav tako ob-
novili in v njej uredili stano-
vanja. 
V novem gasilskem domu
je občina Radovljica uredila
še informacijsko pisarno, ki
bo predstavljala začetno toč-
ko arheološke poti skozi
Mošnje. Ta se bo nadaljeva-
la skozi vas mimo pomemb-
nih znamenitosti kraja - va-

škega muzeja, cerkve, vaške
lipe, kmečke hiše, značilne
za to območje, in se zaklju-
čila pri tako imenovani Villi
rustici, arheološki najdbi, ki
so jo odkrili pri gradnji av-
tocestnega odseka Vrba-
Peračica leta 2006. Obsež-
no antično naselbinsko ob-
močje iz časa od 1. do 4. sto-
letja zajema gospodarske in
bivalne objekte, zlasti dobro
je ohranjen bivalni del, v ka-
terega so vključene tudi ter-
me. Naselbinsko celoto do-

polnjuje najdba skeletnega
in žganega groba v nepo-
sredni bližini.
Kot je povedal vodja kranj-
ske enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Miloš
Ekar, so lani okoli najdišča
postavili ograjo in uredili
dostopne poti znotraj nje-
ga. Letos ima Zavod v načr-
tu še izdelavo upravljavske-
ga načrta najdišča, že jeseni
pa bodo po Villi rustici
organizirali prve vodene
oglede. 

V Mošnjah nastaja
arheološka pot
Spomladi, ob krajevnem prazniku, bodo v Mošnjah odprli gasilski dom, v katerem bo tudi 
informacijska pisarna in izhodišče arheološke poti do antičnega najdišča Villa rustica. 

Peter Kolman 

Tretjina gospodinjstev v ob-
čini je že prejela nove zaboj-
nike z rumenim pokrovom,
ki so namenjeni odsluženi
embalaži. Na ta način bomo
na izvoru, torej doma, zbira-
li plastenke, embalažo za
mleko, sok in jogurt, plastič-
ne kozarčke, vrečke in folije,
plastično embalažo, ploče-
vinke in konzerve, kovinske
pokrovčke, tube in ostalo se-
stavljeno embalažo. Papir in
steklo pa bomo še naprej od-
lagali na ekoloških otokih. 
Po besedah direktorja Ko-
munale Radovljica, Draga
Finžgarja, bodo nov in učin-
kovitejši način zbiranja od-
padkov v vseh gospodinj-
stvih občine uvedli še v prvi
polovici tega leta. Predhod-
no obvestijo vsako gospo-

dinjstvo o možnem prevze-
mu zabojnika (120-litrski
stane 25 evrov), o novem na-
činu zbiranja ter koledarju
odvoza odpadkov. "Izkušnje

kažejo, da je nov način zbi-
ranja dobro sprejet. Rad pou-
darim, da so se nekateri po-
samezniki odločili, da ne bi
imeli rumenega zabojnika,

a se jih je veliko kmalu pre-
mislilo. Lažje je imeti zaboj-
nik doma pred hišo, kot pa
te vrste odpadkov odlagati
na nekoliko oddaljenih eko-
loških otokih," je dejal Finž-
gar. 
Zbrano embalažo prevzame
podjetje Slopak oz. Dinos, ki
jo najprej razvrsti ter odda
naprej kot novo surovino. S
tem načinom zbiranja se bo
še znižala količina odlože-
nih mešanih odpadkov na
deponijah. Za uporabnike
pa je dobra novica ta, da z
novim sistemom ne bo po-
dražitve. Le izmenično te-
densko se bo odvažalo od-
padke: en teden embalaža
(lihi teden), naslednji teden
(sodi teden) pa vsebina za-
bojnika z zelenim pokro-
vom, v katerega sodijo ostali
gospodinjski odpadki. 

Embalažo bomo zbirali doma
Komunala Radovljica je z novim letom začela uvajati nov način zbiranja odpadkov.

Drago Finžgar, direktor Komunale Radovljica

Novi gasilski dom v Mošnjah. V njem so uredili tudi 
informacijsko pisarno, ki bo izhodišče arheološke poti
skozi vas vse do Ville rustice.

Lani so okoli arheološkega najdišča Villa rustica med 
vasjo in avtocesto postavili ograjo in uredili dostopne poti 
znotraj njega. 
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Mladi

Skupina Tantadruj je izdala zgoščenko z uglasbenimi

pesmimi Franceta Prešerna. Nenavadno, zanimivo,

izvirno. Naložba, vredna svojega denarja.

Zgoščenko lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po

tel.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.

Redna cena je 12 EUR. Če zgoščenko kupite ali

naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 9 EUR + poštnina.
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Alenka Bole Vrabec

Umetniške akademije Uni-
verze v Ljubljani podeljujejo
vsako leto Prešernove nagra-
de najboljšim in veliko obe-
tajočim študentom. 
Na Akademiji za gledališče,
radio, film in televizijo so
nagradili deset študentov
dramaturgije za zbornik
razprav Dramatik Peter Bo-
žič, ki na zelo zrel način in z
različnih zornih kotov osvet-
ljujejo njegov dramski opus.
Božičeve drame odslikavajo
njegovo zgodnjo mladost,
vojno, trpljenje in odtuje-
nost. Dva od desetih, za ti-
skovno polo dolgih analiz,
sta študenta tretjega letnika
dramaturgije Eva Hribernik
in Rok Andres Mavec, oba
Radovljičana. 
Eva Hribernik, ki trenutno
študira gledališke znanosti v
Berlinu, pod naslovom Mi-
mohod analizira dramo
Španska kraljica (prva upri-
zoritev je bila v Mestnem
gledališču ljubljanskem fe-

bruarja 1987): Rok Andres
Mavec pa Kaznjence (prva
uprizoritev na Odru 57 v
letu 1963). 
Nejc Mikolič, študent tretje-
ga letnika viole, doma iz
Krope, je prejel Prešernovo
nagrado Akademije za glas-
bo kot član godalnega kvar-

teta A la corda za koncertne
dosežke. Ko mu je bilo se-
dem let, je začel igrati violi-
no na radovljiški glasbeni
šoli, zdaj pa že štiri leta na
isti šoli poučuje violino. Od
leta 2008 je stalni nado-
mestni član v orkestru Slo-
venske filharmonije, imel je

nekaj solističnih recitalov,
opravil pa je tudi avdicijo za
Gustav Mahler Jugend Orc-
hester, ki je najboljši mla-
dinski orkester v Evropi in s
katerim pojde spomladi in
poleti na turnejo po stari ce-
lini. Vsem trem iskrene če-
stitke!

Ko si enkrat v formi,
ne smeš zaspati!
Trije mladi občani so postali Prešernovi nagrajenci: Eva Hribernik in Rok Andres Mavec na 
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in Nejc Mikolič na Akademiji za glasbo. Uspešna 
mlada raziskovalca in nadarjen, prodoren, tenkočuten glasbenik.

Peter Kolman 

Klub radovljiških študentov
bo s februarskim rednim
občnim zborom zamenjal
vodstvo. Kandidacijski po-
stopki so že zaključeni, po-
čakati je potrebno še na po-
trditev občnega zbora, da
lahko novo vodstvo začne z
delom in poskuša uresničiti
svoje cilje. Kot edini kandi-
dati za prevzem glavnih
funkcij - Jaka Bassanese kot
predsednik, blagajničarka in
podpredsednica Eva Omer-
za, kot tajnik Rok Poklukar

ter član upravnega odbora
Luka Bassanese so si posta-
vili pomembne cilje. 
Po besedah Jaka Bassanese-
ja bo glavna naloga povrniti
KRŠ-u dobro ime. V klubu
si želijo pridobiti nove čla-
ne, povezati študente in jim
ponuditi še več ugodnosti.
Poseben poudarek bo na en-
kratnih projektih, kot so te-
denska smučanja v tujini, no-
voletna potovanja, študentske
počitnice na morju ... Še na-
prej bodo pomagali mladim
študentskim družinam in na-
daljevali s t. i. stalnimi projek-

ti. Študentje imajo na voljo
več kot 40 aktivnosti, kot so
različna izobraževanja, kul-
turne in športne dejavnosti
po ugodnih subvencionira-
nih cenah, in se odvijajo pre-
ko celega leta. Skupaj z radov-
ljiškimi gasilci vsako leto pri-
pravijo odmevno glasbeno-
športno prireditev Ko Radov-
ljica zaživi, znani pa so tudi
po organizaciji letovanj za
otroke iz socialno ogroženih
družin. Eden izmed projek-
tov, ki ga nameravajo zaklju-
čiti, je odprtje fitnes centra. 
Vodstvo kluba je bilo dejavno

tudi na državnem nivoju. Ak-
tivno so se vključili v pobira-
nje podpisov za referendum
proti sprejemu zakona o ma-
lem delu. Po mnenju študen-
tov naj bi pomenil zmanjša-
nje odstotka prehoda študen-
tov po zaključku študija v red-
no zaposlitev. Prinesel naj bi
tudi zmanjšanje denarja štu-
dentskim klubom in s tem
konec njihovega delovanja.
Se pa zavzemajo za spre-
membe obstoječega sistema
študentskega dela z večjim
nadzorom in preprečeva-
njem zlorab. 

Novo vodstvo, nov zagon 
Novo vodstvo želi Klubu radovljiških študentov povrniti sloves dobrega in uspešnega kluba. 

Marjana Ahačič

Osnovni namen pred več
kot dvajsetimi leti ustanov-
ljenega društva je povezati
srčno žilne bolnike, operira-
ne na srcu iz vse Slovenije,
in jim na organiziran in
strokoven način nuditi vse-
stransko pomoč pri prema-
govanju njihove bolezni in
težav, ki so nezaželen del te
bolezni, pojasnjuje pred-
sednik društva Jožef Ivan

Ocvirk. Društvo na srcu
operiranih Slovenije se je
odločilo povezati srčno žilne
bolnike iz vseh slovenskih
občin in jim s svojimi pro-
grami pomagati in olajšati
življenje s to boleznijo. "Druš-
tvo nudi kvaliteten izobraže-
valni program o srčno žilnih
boleznih s poudarkom na
preventivi, ima dober pro-
gram rehabilitacije bolnikov
pod mentorstvom prof. dr.
Metke Zorc, v katerem se sez-

nanijo z vsemi oblikami po-
moči in rehabilitacije, ima pa
tudi dobro organizirana vsa-
koletna srečanja članov z od-
ličnim kulturnim in razve-
drilnim programom. Na sre-
čanjih se člani med seboj spo-
znavajo in izmenjujejo izkuš-
nje pri zdravljenju srčno žil-
nih bolezni," pojasnjuje
Ocvirk. "Društvo ima tudi do-
ber program vodene rekrea-
cije, plavanja, skupinskih po-
hodov in drugih oblik tele-

snih aktivnosti, članom pa
nudi tudi pravno pomoč pri
uveljavljanju pravic iz zdrav-
stvenega zavarovanja in dru-
gih zapletih pri zdravljenju."
Sedež društva je v Ljubljani,
na Korytkova 2, članarina je 15
evrov na leto. Več informacij o
društvu je na voljo na spletni
strani www.drustvo-nsos.sim,
na elektronskem naslovu
srce@drustvo-nsos.si oziro-
ma v tajništvu društva na tele-
fonski številki 04/25 15 909. 

Za pomoč pri premagovanju težav

Eva Hribernik trenutno 
študira gledališke znanosti 
v Berlinu.

Nejc Nikolič odhaja na turnejo
z najboljšim evropskim 
mladinskim orkestrom. 

Rok Andres je študent 
tretjega letnika dramaturgije 
na AGRFT.

Marjana Ahačič

Hiška, hiša, vila, stolpnica,
blok ..., kako se med seboj
razlikujejo, zakaj ima stolp-
nica dvigalo, je lahko tudi
stanovanjska prikolica dom?
O tem, kako nastane dom,
pa tudi, kakšne domove po-
znamo, so se v radovljiški
Šivčevi hiši otroci, stari od 6
do 12 let, pogovarjali z arhi-
tektoma Barbaro in Igorjem
Šubicem. V prvi od petih le-
tošnjih delavnic v okviru
projekta Igriva arhitektura
so namreč pod njunim vod-

stvom izdelali vsak svojo hi-
ško. "Namen delavnic, ki jih
organizira Zbornica za arhi-
tekturo in prostor Slovenije
in ki jih v Radovljici priprav-
ljamo v sodelovanju Muze-
jev radovljiške občine, je
seznanjanje otrok o prosto-
ru in vlogi arhitekture. Na
delavnicah ne vzgajamo no-
vih arhitektov. Predstavlja-
mo jim temeljna znanja, na
osnovi katerih bodo znali
kot odrasli dejavno vstopati

v odločanje o prostoru," je
povedala Barbara Šubic.
Otroci so z navdušenjem sr-
kali nova znanja, še z večjim
veseljem pa nato ustvarjali.
Naslednja v seriji delavnic
bo že prihodnji petek, 11. fe-
bruarja, ko se bodo otroci z
arhitekti pogovarjali o notra-
nji opremi in barvah; na de-
lavnici bo sodelovala tudi
oblikovalka Petra Bole. Na
marčevski delavnici bodo
gradili mostove, preizkušali,
kateri je trdnejši in zakaj, se
pogovarjali o tem, kateri
most je lepši ter se sprehodi-

li do pravega mostu in si ga
ogledali od zgoraj in spodaj.
Pridružili se jim bosta še ar-
hitekta Kaja Lipnik Vehovar
in Arne Vehovar. Na četrti,
aprilski delavnici, ki jo bosta
vodili arhitektki Nives Čorak
in Barbara Šubic, bodo raz-
mišljali o tem, kako smeri
neba vplivajo na snovanje
hiš, na zadnji, v začetku av-
gusta pa si bodo udeleženci
ogledali staro mestno jedro
Radovljice. 

Igriva arhitektura 
v Šivčevi hiši

Otroci so na prvi od arhitekturnih delavnic izdelovali
makete hiš. Na drugi, 11. februarja, se jim bo pridružila
tudi oblikovalka Petra Bole. Pogovarjali se bodo o notranji
opremi in barvah. I Foto: Gorazd Kavčič.
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Društvo

Joga v vsakdanjem življenju Kranj
Maistrov trg 11, 4000 Kranj

Vas vabi na začetno in nadaljevalno vadbo JOGE v
KRANJ, CERKLJE, RADOVLJICO in JESENICE.
Vpis od 31. januarja do 28. februarja 2011.
Z vpisom se prične tudi vadba.
Informacije: GSM 041/891 832, med 17. in 19. uro (pon.-čet.)

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU KRANJ, MAISTROV TRG 11, KRANJ

kranj@jvvz.org                                                    www.jvvz.org/kranj

Dobrava

Navdušujejo s komedijo
Amaterska igralska skupina Društva prijateljev mladine
Srednja Dobrava deluje že vrsto let. Skupina je ponosna, da
se kljub številnim drugim obveznostim, kot so služba,
študij, družina, srečujejo enkrat na teden in "se grejo gleda-
lišče". Najnovejša igra, ki so jo naštudirali v dobrih treh
mesecih, je komedija Matjaža Zupančiča Bolje tič v roki kot
tat na strehi. Premiera je bila v nabito polni dvorani na Sred-
nji Dobravi 23. januarja, 28. januarja pa je skupina že gosto-
vala v Kropi in tudi tam napolnila veliko dvorano
kroparskega kulturnega doma. Skupina ima deset članov z
Dobrave, Krope, Zaloš in Prezrenj, in je tudi generacijsko
zelo pestra. V njej so tako dijaki kot upokojenci. Komedijo v
dveh dejanjih si lahko znova ogledate na Dobravi v petek, 11.
februarja, ob sedmih zvečer, sledijo pa tudi gostovanja na
Lancovem, v Dražgošah in morda še kje. K. B.

Brezje

Županova Micka, Marjeta in Prifarski muzikantje
Krajevna skupnost Brezje in Kulturno društvo Brezje v
počastitev Kulturnega praznika in 30. obletnice prve upri-
zoritve veseloigre Županova Micka vabita na slavnostno
akademijo, ko bo soboto, 5. februarja, ob 19. uri v Domu
Krajanov na Brezjah. Poleg nastopa pevskega zbora in do-
mače igralske skupine, ki bo uprizorila odlomke iz Žup-
anove Micke in komedije Marjeta in ljubimci, boste lahko
uživali v koncertu Prifarskih muzikantov iz Kostela, sporoča-
jo organizatorji, ki bodo po končani prireditvi pripravili še
prijetno druženje vseh, "ki v srcu dobro mislijo." M. A.

Podnart

Praznik posvečen spominu na Joža Vovka
V soboto, 5. februarja, bo v Domu kulture v Podnartu ob 19.
uri kulturni večer, posvečen Francetu Prešernu ter domači-
nu pesniku, pisatelju in prevajalcu Jožu Vovku s Češnjice ob
100-letnici njegovega rojstva. Nastopali bodo učenci ovsi-
ške in lipniške šole z mentoricami Vilmo Kravanjo Gosnik,
Katarino Perič in Mojco Škofic, poleg njih bodo po zanimi-
vem scenariju Staneta Miheliča življenjsko zgodbo prezgo-
daj umrlega Vovka pripovedovali Branka Konc, Stojan Lav-
tar, Andrej Potočnik in Stane Mihelič. Pod vodstvom diri-
genta Egija Gašperšiča bo pel Moški zbor Podnart, med dru-
gim bosta izvajani dve praizvedbi na besedili Joža Vovka. 
M. A.

Radovljica

Angeli Lidije Lovšin
V prostorih Gorenjske banke v Radovljici je do konca marca
na ogled razstava z naslovom Angeli avtorice Lidije Lovšin
iz Lipovca pri Dolenji vasi. M. A.

Ivanka Korošec

Nasmejana in prikupna Ta-
nja Eržen je o svojem življe-
nju in delu povedala: "Rodi-
la sem se leta 1983 v Ljublja-
ni. Že kot otrok sem najraje
ustvarjala svoj pisan in sanj-
ski svet skozi risbo in sliko.
Ure in ure sem presedela ob
papirju in blokih, v šoli sem
izstopala po svoji drugačno-
sti, živela sem zaprta v svo-
jem svetu, kamor sem spu-
stila le nekaj ljudi. Že na
razredni stopnji me je učite-
ljica poslala na likovni kro-
žek, ki je bil sicer namenjen
učencem višjih razredov,
pošiljali so me tudi na tek-
movanja in likovne tabore." 
Vpisala se je na srednjo šolo
za oblikovanje in fotografijo
v ljubljanskih Križankah,
smer grafično oblikovanje.
Obiskovala je tudi likovne
tečaje na Akademiji za likov-
no umetnost v Ljubljani,
nato pa še slikarsko šolo
Sava Sovreta. Udeležila se je
likovne kolonije na Krku v
sklopu Sovretove šole, ki se
je zaključila s skupinsko
razstavo. Njena slika je pre-
jela številne pohvale. Odloči-
la se je, da se vpiše na likov-
no pedagogiko na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Spreje-
ta je bila z odličnim rezulta-

tom. "Do tedaj je moj svet
priznaval le ljubezen do sli-
karstva, tu pa sem se srečala
še s kiparstvom pod taktirko
Mirka Bratuše in kasneje
Romana Makšeta, ki je tudi
moj mentor pri diplom-
skem delu. S kiparstvom se
mi je uspelo odpreti in izži-

veti svoj svet, svojo ljube-
zen."
Tanja je vnukinja znanega
in spoštovanega, zdaj že po-
kojnega Leščana Jaka Erže-
na. Zadnji dve leti živi in
ustvarja v Lescah, v dedovi
hiši. "Svoje poslanstvo sem
začutila v približevanju

umetnosti ljudem. Rada bi
jim pokazala načine, kako
se lahko spustijo v svoj ču-
doviti notranji svet in ga
tudi izraziti skozi materijo,"
je zaključila Tanja. Naj bo
na njeni umetniški poti še
veliko tako uspešnih kora-
kov!

Mlada slikarka 
Tanja Eržen
Na svoji prvi samostojni razstavi v Lescah je predstavila slike konj in ptic; naturalistične so, 
a figure so postavljene v svet, ki ni definiran, temveč je prepuščen vsakemu gledalcu posebej. 

Tanja Eržen pred svojimi slikami

Kropa

Strune milo se glasite

Kulturno društvo Kropa in Glasbena šola Radovljica danes
ob 17. uri v kulturnem domu v Kropi pripravljata koncert z
naslovom Strune milo se glasite. Na koncertu, posvečenem
kulturnem prazniku, bodo nastopili: Godalni orkester Glas-
bene šole Radovljica, Mešani pevski zbor Kofeterum Dobra-
va, Koledniški Kvintet in Moški pevski zbor Kropa. Pevci iz
Krope, ki jih vodi Egi Gašperšič, so sredi januarja nastopili
tudi na koledniškem koncertu v radovljiški baročni dvorani:
kot Moški zbor Kropa ter Ženski in Mešani pevski zbor Ko-
ledva. Kot solistka je na koncertu nastopila solistka Liza
Šparovec, koncert pa je popestril tudi Koledniški kvartet v
sestavi Jožica Potočnik (klavir), Liza Šparovec (violončelo),
Blaž Šparovec (klarinet) in Jure Zupan (kontrabas). M. A.

Kropa, Dunaj

Poklon Antonu Dermoti na Dunaju
Kot je sporočil Slavko Mežek iz Ustanove PKD Slovenija, bo
na predvečer slovenskega kulturnega praznika na Dunaju
koncert Poklon Antonu Dermoti. Sodelovali bodo mladi slo-
venski vokalni solisti: Irma Mihelič in Nina Fras (sopran),
Martin Sušnik (tenor), Matija Cergolj (bariton) in Peter Mar-
tinčič (bas). Predstavili se bodo s programom slovenskih sa-
mospevov. Spremljala jih bo pianistka Jelena Boljubaš. Slo-
venskim pevcem se bodo pridružili tudi solopevci - študent-
je dunajskega Konservatorija: Martin Mairinger (tenor), Me-
lanie Henley Heyn (sopran) ter duet Juri Hasegawa in Miki
Sasakawa (obe sopran), vsi ob spremljavi pianistke Penelo-
pe Cashman. Pokrovitelj dogodka je slovenski veleposlanik
na Dunaju Aleksander Geržina, soorganizator in gostitelj pa
Konservatorium Wien. Koncert sodi v nadaljevanje medna-
rodnega vokalnega ciklusa Mojstri pevci - Kropa, ki ga vodi
Ustanova PKD Slovenija. Ustanova PKD Slovenija in dunaj-
ski Konservatorij za glasbo bosta sodelovala tudi pri organi-
zaciji prve mednarodne poletne pevske šole v Kropi. M. A.

Radovljica

Ivan Arnšek v radovljiški Graščini
V ponedeljek, 7. februarju, ob 20. uri Turizem Radovljica v
počastitev slovenskega kulturnega praznika organizira v
Baročni dvorani Radovljiške graščine koncert z naslovom
Najlepše slovenske narodne pesmi. Nastopil bo slovenski
operni pevec baritonist Ivan Andres Arnšek, na harmoniko
ga bo spremljal Niko Kraigher in na citre Tomaž Plahutnik.
Trije priznani glasbeniki bodo poskrbeli za lep koncert.
Vstopnice po ceni 12,00 evrov bodo na voljo uro pred kon-
certom v preddverju Graščine. K. B.

Radovljica

Plakat miru Lions kluba Radovljica
Danes bo v galeriji Avla Občine Radovljica ob 18. uri odprt-
je tradicionalne razstave Lions kluba Bled Plakat miru. Pla-
kate na temo "Vizija miru" so oblikovali učenci radovljiških
osnovnih šol ter blejski osnovnošolci. Razstava bo na ogled
do 22. marca. M. A.

Pojasnilo
V decembrski številki smo pisali o novi zgoščenki Pihalnega
orkestra Lesce, pri čemer nismo omenili dirigenta orkestra
Marka Možine. Odsotnosti svojega imena naj ne jemlje za
spregledano, pač pa smo vsi, ki smo pri nastajanju članka
sodelovali, podzavestno dirigenta enačili z orkestrom, saj
drug brez drugega ne moreta obstajati. Torej Marko Možina
in Pihalni orkester Lesce, srečno naprej! Ivanka Korošec
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Komedijo v dveh dejanjih Bolje tič v roki kot tat na strehi 
si lahko znova ogledate na Dobravi v petek, 11. februarja,
ob sedmih zvečer. I Foto: Peter Škofic
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Zanimivosti

Radovljica

Spominčica v novih prostorih

V ponedeljek se je priljubljena radovljiška cvetličarna selila v
nove prostore, le nekaj vrat naprej od lokacije, kamor so Ra-
dovljičani po cvetje hodili zadnjih deset let. "Kljub temu da
so kupci vzljubili našo majhno cvetličarno, v kateri so se -
tako so radi povedali - dobro počutili, smo se odločili za se-
litev. Predvsem zato, ker nam je vendarle primanjkovalo
prostora, nova, večja lokacija pa je od stare oddaljena le ne-
kaj deset metrov," je zadovoljna lastnica Spominčice Roma-
na Košelnik. Ponudba v cvetličarni ostaja podobna, kot je
bila doslej; zaposleni so predvsem zadovoljni z večjimi skla-
diščnimi in delovnimi prostori, v katerih pa se bodo prijet-
neje počutili tudi njihovi kupci. M. A.

Simon Habjan

Klub Pleiades sestavlja sku-
pina posameznikov, ki je že
pred lansko ustanovitvijo
kluba iskala različne poveza-
ve na temo kakovosti biva-
nja posameznika in družbe.
Ožjo ekipo trenutno sestav-
ljajo trije člani. To so Saša
Ropač, krajinska arhitektka,
Jernej Trampuš, akademski
kipar, in podjetnik Jernej
Rot. 

S kakšnim namenom ste
ustanovili klub?
"Živimo v zelo zanimivem
časovnem obdobju, kjer
prav vsi opažamo vse večji
razkol v vrednotah ljubezni,
srčnosti, humorja, poveza-
nosti in drugih duhovnih
vrednot ter na drugi strani
opazujemo, kako ljudje zapa-
dajo v prepad množičnega
strahu za osnovno eksisten-
co, manipulacije izkorišča-
nja, brezizhodnosti in depre-
sije. Da bi ljudi spodbudili v
pozitivne smeri, da pokaže-
mo ljudem, da znova odkrije-
jo lepote bivanja, da še obsta-
ja harmonija telesa, duha in
duše, prirejamo raznovrstne
dogodke. Zaradi množične
manipulacije gospodarske
krize se v ljudeh naseljuje
tesnoba, negotovost in strah,
po drugi strani pa nas takšna
situacija napeljuje k razvred-
notenju materialnih dobrin,
k skromnosti, spoštovanju in

povezanosti narave in s sa-
mim seboj. V ta namen več-
krat na leto organiziramo
prav poseben dogodek kvant-
nega preskoka zavesti in sa-
morazvoja lastnega bitja, ki
se imenuje Pransko dihanje.
Ljudje se zavestno vračajo v
poglobljena zaznavanja sebe,
okolja, krepi se intuicija, pa
tudi v stvarnosti posledično
nastajajo pozitivne spre-
membe".
Komu so namenjena srečanja?
"Za tiste, ki se radi posveča-

jo ekologiji, biohrani, vadbi
telesa, npr. jogi, pilatesu, se-
nior vadbi, raznovrstnim
kreativnim delavnicam, nu-
dimo pester mesečni izbor
dogodkov v hotelu Drnča v
Dvorski vasi in naselju Dole
nad Podnartom, občasno
organiziramo tudi potova-
nja. Da bi razširili svoje de-
lovanje, nameravamo v bliž-
nji prihodnosti izdajati me-
sečni Pleiades časnik ter se
z dogodkom "Ljubezen je v
zraku" povezati na vse slo-

venskem in mednarodnem
nivoju z ljudmi, ki bodo v
duhu ljubezni za vse, preko
glasbe, nagovorov, delavnic
ljudem pričarali duh pove-
zanosti in ljubezni, ne glede
na verske ali eksistenčne
razlike. Tak prvi dogodek
snujemo že v koncu aprila v
hotelu Drnča. Toplo in srč-
no vabljeni prav vsi! Del fi-
nančnih sredstev pa bomo
namenili za humanitarne
namene posameznikom v
sLOVEniji. 

Za kakovost življenja
Klub Pleiades iz Radovljice je prostovoljna in neprofitna organizacija, ki si prizadeva za boljšo
kakovost življenja. Njihovi cilji so predvsem ozaveščanje ljudi skozi duhovnost, filozofijo in praktične
izmenjave strokovnih izkušenj. Pogovarjali smo se s predsednico kluba Sašo Ropač.

Ivanka Korošec

Planinsko društvo Radovlji-
ca je eno najstarejših tovrst-
nih društev v Sloveniji, saj je
bila njegova predhodnica ra-
dovljiška podružnica SPD
ustanovljena že davnega leta
1895. Danes je društvo z več
kot tisoč člani tudi eno naj-
večjih v Sloveniji in največje
športno-rekreativno društvo
v občini Radovljica. V njem
deluje mladinski, alpinistič-
ni, športno-plezalni, gospo-
darski in vodniški odsek.
Ena najbolj množično obis-
kanih aktivnosti PD je goto-
vo pohodništvo, ki je name-
njeno najširšemu krogu lju-
di. Načelnica vodniškega od-
seka Jana Remic je podrob-
neje predstavila delo odseka:
"V njem sodeluje 16 vodni-
kov. Vsako leto skušamo
pripraviti čim bolj pester
program vodenih tur, ki bi
bile zanimive za širok krog
ljubiteljev narave in gora.
Voden pohod ni le hoja v
gore, ampak je tudi čas za

tkanje prijateljskih vezi, za
pogovore ter opazovanje živ-
ljenja v naravi."
V letu 2010 je bilo planira-
nih 22 planinskih tur, reali-
zirali so jih 17. Nekaj jih je
odpadlo, predvsem zaradi
slabega vremena. Lani se je
pohodov udeležilo 311 po-
hodnikov, kar je povprečno
18 na pohod. Najpomemb-
nejše vodilo vodniku na turi
je, da se vsa skupina varno
vrne domov. Kot je povedala
Jana Remic, vodniki sodelu-
jejo tudi pri drugih akcijah,
kot je pomoč pri vodenju
šolskih otrok, kjer so sodelo-
vali z mladinskim odsekom;
organizirajo, pomagajo in
sodelujejo pri različnih pri-
reditvah in delovnih akcijah,
skrbijo pa tudi za izobraže-
vanja in usposabljanja. Pes-
tra dejavnost je v veselje po-
hodnikom in planincem, za-
dovoljni pa so tudi vodniki.
Tudi na ture letošnjega pro-
grama vabijo vse, ki radi za-
hajate v naravo, da se jim
pridružite. 

Sreča je, da je pred mano pot ...
in to, da vem, da slast je v tem, da grem ... (J. Menart)

Jernej Rot, Jernej Trampuš in Saša Ropač

Planinci na eni od svojih planinskih tur I Foto: Jana Remic

Romana Košelnik, lastnica cvetličarne Spominčica, s hčerkama
Meto in Nino ter sinom Anžetom, ki so jo v ponedeljek
spremljali na odprtju novih prostorov. I Foto: Gorazd Kavčič

V oddelku podaljšanega bivanja na Osnovni šoli F. S. 
Finžgarja Lesce otroci zelo ustvarjalno preživljajo svoj šolski
čas. Z učiteljico Marijo Zupan so se učenke in učenci 
4. razreda s pomočjo posebnih stojal tokrat lotili pletenja ša-
lov. P. K.
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Marjana Ahačič

Radovljica - Dijakinja Sred-
nje šole za gostinstvo in turi-
zem Radovljica Simona Ma-
ček je sredi januarja spet ble-
stela na tekmovanju mladih,
obetavnih slovenskih kuhar-
jev srednješolcev, ki je pote-
kalo na Srednji šoli za go-
stinstvo in turizem Celje. Na
njem je sodelovalo sedem-
najst dijakov iz devetih sred-
njih gostinskih šol iz vse
Slovenije. Najboljše in najiz-
virnejše jedi sta pripravila
Simona Maček iz Radovljice
in Tomaž Privošnik iz Celja
ter se tako uvrstila v finale
tekmovanja Tuševa kuhar-
ska zvezda, ki bo 16. aprila.
Vsak tekmovalec je na tek-
movanju pripravil glavno jed
s prilogo in dekoracijo za dve
osebi. Razdeljeni so bili v tri
skupine, znotraj katerih
imajo enake, vnaprej pri-
pravljene sestavine, iz kate-
rih morajo izdelati svoje spe-
cialitete. Za nalogo so imeli
90 minut časa, v katerem
morajo poleg priprave in ser-
viranja jedi poskrbeti tudi za
pisanje recepture, pripravo
delovnega mesta in posprav-
ljanje delovnega prostora.

Simona Maček spet odlična na
kuharskem tekmovanju

Radovljica

Izumitelj Florjančič 
obiskal dijake
V sklopu odprtja novih pros-
torov za praktični pouk v pro-
gramu medijski tehnik je v
sredo dijake Ekonomske
gimnazije in srednje šole 
obiskal Peter Florjančič. S pri-
znanim izumiteljem in sveto-
vljanom so se na temo Od iz-
uma do potrošnika pogovar-
jali dijaki in njihova mentori-
ca Francka Gregorc. M. A.

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

Simona Maček - njena mentorica je Andreja Lavrič - je
komisijo tokrat prepričala s pripravo praženih jetrc s pire
krompirjem in sotirano zelenjavo.

Na Zgoši pri Begunjah pekarna Resman podjetja PT Res-
man, d. o. o., peče več kot 80 različnih izdelkov. O tem smo
se pogovarjali z lastnikoma, Jožetom in  sinom Janezom.

Vaša pekarna je na vasi, kako to vpliva na vaše poslova-
nje?
Hišo, staro čez tristo let, sem podedoval. Ima dušo, ki je
novi objekti nimajo. Zaradi omejitev, ki jih dejavnosti po-
stavljata objekt in lokacija, smo se odločili za nekakšen pe-
karski butik z visoko kvalitetnimi izdelki, drugačnimi od
masovne ponudbe. V času splošne uniformiranosti teh
manjka, zato upamo, da je bila dolgoročno to dobra izbira.

V čem pa se vaša ponudba razlikuje od drugih?
Vsi naši izdelki so izdelani brez pekovskih dodatkov, barvil
in konzervansov, kar je začudilo celo inšpektorja. Poleg
tega so izdelani iz originalnih surovin. Njihov okus je zato
polnejši, predvsem pa so bolj zdravi. Posebej bi izpostavil
100-odstotni pirin kruh iz ekološke moke v petkih, ob so-
botah polnozrnat kruh, kakršnega priporoča slavna dieta
Michaela Montignaca, žemlje in francoski kruh. Hit so iz-
delki iz kvašenega maslenega testa z marmelado, čokola-
do in skuto. Posebne so mesne, ocvirkove, čebulne štruč-
ke in odličen ajdov kruh z orehi. 
Naša prednost je velika prilagodljivost. Po naročilu peče-
mo sedem različnih vrst potic, lahko brez rozin, manj ali
bolj sladka ipd. Pečemo jih tudi za redno prodajo, a v
manjših količinah. 

Ali ponujate tudi kaj posebnega za praznovanja?
Za ta imamo posebno ponudbo t. i. mini izdelkov, slanih in
sladkih prigrizkov. So praktični in enostavni za postrežbo.
Imamo veliko izbiro piškotov, v zadnjem času so najbolj
priljubljeni 100-odstotni masleni mešani piškoti. Skrbimo
za to, da so vedno sveži. Kruh ima za Slovence velik sim-
bolni pomen. Obvladamo umetnost oblikovanja in plete-
nja kruha v lepa simbolna darila, ki so jih obdarovanci zelo
veseli. 

Kakšne pa so cene vaših izdelkov? 
Če primerjamo cene izdelkov
enake kvalitete in za enako težo bi
lahko rekli, da imamo pri nas akcijo vsak
dan. Eno uro pred zaprtjem trgovine ima-
mo na svoje sveže izdelke 50-odstotni popust. 

Kaj poleg kruha še prodajate? 
Sodelujemo z domačimi kmetijami in predelovalci hrane.

Tako nudimo domače: mesne izdelke, sir, med, jajca, soko-
ve, malinovec, jabolčni kis, kislo zelje in repo, suho sadje,
moke, tudi ekološke. Tako se kupci, ki iščejo doma pridela-
no hrano, lahko oskrbijo na enem mestu. 

Ali je hiša tudi drugače povezana s krajem? 
Hiša je dragocen prostor druženja na vasi, v mini galeriji
razstavljajo likovna društva. Občasno organiziramo kul-
turne dogodke, enkrat na leto tudi mini sejem. 

Trgovino imate odprto samo ob petkih in sobotah. Peče-
te tudi vmes?
Odprto imamo tudi pred prazniki, en ali dva dneva med
tednom. Na željo strank pečemo tudi med tednom, če gre
za nekoliko večje naročilo. Ker imamo veliko različnih iz-
delkov, količina vsakega ni velika. Zato radi vidimo, če
stranka večjo količino naroči vnaprej po telefonu. 

Se vam zdi delo težko? 
Če rad ustvarjaš dobre in nove okuse in če imaš rad ljudi,
ni težko. Je pa včasih naporno, posebej ponoči. Največji
užitek je opazovati stranke, ki včasih že na poti do avto-
mobila načnejo svež kruh. 

Kaj bi posebej zaželeli svojim strankam?
Želimo jim predvsem, da bi bili, kot pravi pregovor, pri kru-
hu, da bi lahko jedli dober kruh. 
Če so jim naši izdelki všeč, si želimo, da ga priporočijo še
drugim, če ne, pa povedo nam. 

Pekarna Resman v svoje izdelke 
dodaja samo dva e-ja. 
Najdete ju v besedi ljubezen

Odprto:
petek 6.00 - 16.00
sobota 6.00 - 13.00

Zgoša 44, 4275 Begunje 
Tel.: 04/53 33 340, 
GSM: 041/437 463 in 031/555 348 
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ves mesec 
"SUPERKNJIGA"

Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD ... in poglejte, kaj
predlagajo drugi!

ves mesec 
"NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE"

Mladi bralci lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. Tudi letos bomo
spoznavali poklice. Svoje odgovore lahko oddate v knjižnici ali preko
naše domače spletne strani www.rad.sik.si.

ves mesec 
"KO BOM VELIK, BOM ..."

Vsak mesec pripravimo razstavo knjig o poklicih in spoznamo enega iz-
med njih. Februarja je to šivilja.

Knjižnica Lesce
"PUST"

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. A in 1. B razreda OŠ F. S. Finžgar-
ja Lesce z mentoricami Tanjo Mencinger, Jano Ulčar in Matejo Verčič.

Knjižnica Begunje
14. - 28. februarja
"VESELI PUST"

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. B razreda podružnične OŠ Be-
gunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

Knjižnica Kropa
"ZIMSKI MOTIVI"

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa pod mentorstvom ves
mesec Tatjane Rampre in Helene Štular.

Muzej  radovljiške občine

petek, 4. februarja 2011, ob 18. uri 
v Galeriji Šivčeva hiša odprtje razstave akademskega slikarja
Klavdija Tutte.

torek, 8. februarja 2011 
Slovenski kulturni praznik 

od 10. do 15. ure prost vstop v Čebelarski, Mestni in Kovaški muzej.
Od 10. do 12. in od 16. do 18. ure prost vstop v Šivčevo hišo.

torek, 8. februarja 2011, ob 16. uri 
v Kovaškem muzeju v Kropi. 

Predstavitev 10., jubilejne številke Vigenjca, Glasila Kovaškega muze-
ja Kropa. Spomeniško-varstvena obnova Krope. 

petek, 11. februarja 2011, ob 17. uri v Šivčevi hiši 
Delavnica Notranja oprema in barve. 

Projekt poteka v sodelovanju Zbornice za arhitekturo in prostor Slo-
venije ter Muzejev radovljiške občine. Delavnico bodo vodili arhitekti
Petra Bole ter Barbara in Igor Šubic.

petek, 11. februar 2011, ob 19. uri 
Predstavitev knjige Pozdrav z Gorenjske. 

V monografiji je v devetih strokovnih člankih obdelana zbirka starih
razglednic, ki jih hrani Gorenjski muzej. Objavljeno je 440 razglednic,
ki dokumentirajo gorenjski prostor.

Linhartova dvorana Radovljica
4. februarja ob 17. uri:
KOGA SE STRAH BOJI

Lutkovna predstava, Lutkovno gledališče Zajec.

Zgodba pripoveduje o rački in njenih prijateljih, ki živijo v gozdu ter o
velikem strahu. Kadar so živali same, se jim približa in jih straši. Če
pa so skupaj, se jim strah noče približati. Lepo je biti s prijatelji, am-
pak, kaj pa naj storijo, kadar so same? Pravljica govori o pomenu pri-
jateljstva in pomaga otroku na poti premagovanja strahu. Predstava
je namenjena otrokom od 3. leta dalje in traja 35 minut.

ZA ABONMA IN IZVEN

14. februarja ob 19.30: 
KONČNO SREČNA!

Monokomedija Dese Muck

Končno srečna! je duhovit, sproščujoč, protistresen in inteligenten
vpogled v to, kako se v dobi interneta vsi naši najbolj vitalni odnosi iz
sveta, ki je brbotal in vrel od čustev, čutnosti ter telesnih, neposred-
nih stikov in dotikov in s tem povezanih nevarnosti ... kako se vse to
nezadržno seli v navidezno anonimno in varno ter neskončno bogato
medmrežje, z neštetimi možnostmi za drugačno življenje. 

ZA IZVEN

Knjižnica Radovljica

Vabimo na TORKOVE VEČERE vedno ob 19.30

8. februarja 
"8. FEBRUAR - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK"

15. februarja 
"OD SLOVENIJE PREK BALKANA DO AFRIKE" 

Tokrat se bomo s pomočjo premikajočih se slik odpravili iz Slovenije
prek Balkana do Kenije ter spoznali, kako poteka snemanje dokumen-
tarnih filmov po načelih organizacije BirdLife International (sobivanje
ptic, človeka in narave). Ob projekciji kratkega filma z odličnimi po-
snetki ljudi in narave bomo izvedeli, kakšni so izzivi in nagrade, ki jih
ponuja produkcija dokumentarcev. Predaval bo Gregor Šubic.

22. februarja
"POLDE BIBIČ: SPOMINJARIJE"

Svojo najnovejšo knjigo spominov nam bo v pogovoru z Alenko Bole
Vrabec predstavil znani slovenski gledališki in filmski igralec, peda-
gog in pisatelj Polde Bibič.

ponedeljek, 21. februarja, ob 18. uri
"MAGIČNOST GIBANJA"

Tisočletja stare in izredno učinkovite energijske tehnike samozdrav-
ljenja so namenjene vsem tistim, ki si želijo najti stik s seboj in zem-
ljo in si pridobiti osnovno življenjsko energijo, ki nam pomaga živeti.
Gre za izbor indijanskih magičnih kretenj, kung fuja, tai chija in joge.
Delavnico o tehnikah poživljanja bosta vodila Dario Sever in Borut
Malini.

petek, 11. februarja in 18. februarja, ob 18. uri; 
"INSIDE OUT"

Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
drugačen način. 

Med počitnicami, od 21. do 25. februarja 2011, med 10. in 12. uro, bo
potekalo od 10. do 12. ure ob družabnih igrah.

* * *

ves mesec 
"POTOVANJE PO IRSKI"

Irska je dežela valovitih zelenih gričev, številnih ruševin in srednjeve-
ških gradov, polna prijaznih mest, spomenikov starodavnih ljudstev
in še bi lahko naštevali. Pestro preteklost in prekrasno naravo "zele-
nega otoka" nam bo s fotografsko razstavo predstavil Justin Zorko iz
Radovljice. 

četrtek, 17. februarja, ob 10.30 
POGOVOR O KNJIGAH

Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in malo
manj novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Daniela Estulina Gospodarji
senc. Vabljeni!

Otroške prireditve

četrtki ob 17. uri 

Za otroke stare vsaj 3 leta. Gostuje Pripovedno gledališče
gospodične Bazilike. 

10. februarja
"ZIMSKA PRAVLJICA"

Kako se počuti snežak, ko otroci odidejo domov?

Kdo mu dela družbo? Pravljično uro in ustvarjalno delavnico bo pri-
pravila Saša Bogataj Ambrožič iz Loške knjižnice Škofja Loka. 

17. februarja
"PRI ŠIVILJI"

Obiskali bomo šiviljsko delavnico MIMI ter spoznali šiviljo Marijo
Hudovernik in njeno delo. Zberemo se pred knjižnico!

24. februarja
"ŠIVILJA BOM!" 

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Barbara Klinar.

sreda, 16. februarja, ob 18. uri
"SNEŽICA IN ROŽICA"

Lutkovno predstavo na waldorfski način bo za otroke, stare vsaj 3 leta,
izvedla Andreja Palčič, vzgojiteljica v waldorfskem vrtcu v Radovljici.

* * *

ves mesec 
"PREŠERNOVE PESMI V SLIKANICAH IN REVIJAH ZA
OTROKE"

Razstavljene slikanice in revije s Prešernovimi pesmimi za otroke si
boste lahko ogledali v knjižnici ali izposodili na dom.

Februar 2011
16. februarja ob 9. uri: 
"KINOKLEPET" ob filmu JAZ BI TUDI

Filmsko srečanje ob kavi, pogovor bo vodila Alenka Bole Vrabec.

Očarljiv, pristen in zabaven romantični film o 34-letnem Danielu, pr-
vem Evropejcu z downovim sindromom, ki mu je uspelo diplomirati.
V svoji novi službi spozna Lauro in med njima se razvije prav pose-
ben odnos, ki pa naleti na obsojanja ljudi v njuni okolici. 'Drugačnost'
je predvsem stvar percepcije, ukoreninjena je v ljudeh in predsodkih,
zato lahko za največji dosežek pričujočega filma štejemo prav neobre-
menjeno in razmeroma sproščeno obravnavo družbeno nesprejemlji-
vega razmerja med Lauro in Danielom.

ZA IZVEN

17. februarja ob 18. uri:
JAPONSKA

Potopisno predavanje, Mateja Mazgan

Potopisno predavanje o deželi vzhajajočega sonca na robu planeta,
povsem drugačni, eksotični, zapleteni, skrivnostni ter neizmerno lepi
ob vzhodni obali Azije - Japonski.

ZA IZVEN

28. februarja ob 19.30:
SKOPUH

Gledališka predstava, komedija, Mestno gledališče ljubljansko.

Igrajo: Gregor Čušin, Jurij Drevenšek, Ana Dolinar, Matej Puc, Tjaša
Železnik, Marko Simčič, Bernarda Oman, Jožef Ropoša, Gaber K. Tr-
seglav, Boris Kerč, Tomaž Pipan, Silvij Božič

Šestdesetletni Harpagon je zadrt skoporitnež. Od jutra do večera je
njegova edina misel, kako nagrabiti, prihraniti in obvarovati čim več
denarja. No, skoraj edina misel. Druga je namreč ta, da bi se rad ože-
nil z mlado, revno Mariane. Vendar se stvar zaplete, saj se za lepim
dekletom ozira tudi njegov sin. Za povrh mu tudi glede hčerine poro-
ke ne gre vse po načrtih, zlasti pa ga ves čas skrbi ta nesrečni denar. 

ZA ABONMA IN IZVEN

6. marec ob 18. uri:
MOJE PESMI MOJE SANJE

Muzikal, Delavnica Musike in Prešernovo gledališče Kranj v sodelova-
nju z Občino Radovljica ob medijski podpori Radia Ognjišče

Moje pesmi moje sanje nam spregovorijo ali bolje rečeno pojejo pred-
vsem o temi, ki postaja v zadnjem času zmeraj bolj aktualna; pojejo
o pomenu družine (letos tudi zaznamujemo leto družine) in njenih
večnih vrednotah ter o glasbi, ki odpira naša srca k Ljubezni in Svo-
bodi. Ob tem pa izpostavijo tudi temo o narodni zavesti, lepotah do-
movine, grozeči nevarnosti nacizma in neustavljivi želji po svobodi.
In prav ta večna tema neke niti ne tako zelo oddaljene mračne dobe
na današnji čas še zmeraj meče svojo dolgo senco in kot večna grož-
nja vznika na obzorju strmih vršacev in ikonografije planik.

ZA IZVEN

Kino

četrtek, 3. februarja 2011, ob 20. uri
MR. JOINT (2 h 01 min)

biografska komična drama

petek, 4. februarja 2011, ob 20. uri
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI (1 h 51 min)

akcijska komedija

sobota, 5. februarja 2011, ob 18. uri
MR. JOINT (2 h 01 min)

biografska komična drama

ob 20.05
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI (1h 51min)

akcijska komedija

nedelja, 6. februarja 2011, ob 18. uri
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI (1 h 51 min)

akcijska komedija

ob 20. uri
MR. JOINT (2 h 01 min)

biografska komična drama

četrtek, 10. februarja 2011, ob 20. uri
ŽENSKA, PIŠTOLA IN ŠPAGETERIJA (1 h 35 min)

kriminalna drama

petek, 11. februarja 2011, ob 18. uri
ZLATOLASKA (1 h 40 min)

animirana družinska pustolovščina, Film je sinhroniziran v slovenšči-
no.

ob 20. uri
ŽIVLJENJE KOT GA POZNAŠ (1 h 54 min)

komična drama
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ob 20. uri
TURIST (1 h 43 min)

romantični triler

nedelja, 27. februarja 2011, ob 16. uri
KDO IMA DANES ROJSTNI DAN? (1 h 14 min)

animirana družinska pustolovščina

ob 18. uri
TURIST (1 h 43 min)

romantični triler

ob 20. uri
TAMARA DREWE (1 h 51 min)

komedija

Pleiades

PETEK, 4. februarja 2011, od 18. do 20. ure
Predavanje: Celostni pristop k harmonizaciji duše in telesa s
pomočjo vibracijskih esenc

Vodi: Susana Blanka Diez Rupnik

Hotel Drnča, Dvorska vas 

SOBOTA, 5. februarja 2011, od 10. do 12. ure
Delavnica v naravi: Gozdna šola - ciklus učenja jezika nar-
ave v gozdu za odrasle 

Vodi: Jaka Šubic, gozdar, geomant

Kje: Gozdna učna pot iz Radovljice do Mošenj (zbirališče na parkir-
išču Elektro Gorenjska v Predtrgu Radovljice)

ČETRTEK, 10. februarja 2011, od 18. do 19.30
Predavanje: Naravne metode za izboljšanje kakovosti živl-
jenja

Vodi: mag. Petar Papuga, zdravnik splošne in kitajske medicine

Hotel Drnča, Dvorska vas 

PETEK, 11. februarja 2011, od 18. do 20. ure
Delavnica: Zvočna kopel z gongi v/ob bazenu ob prazniku
Zvoka

Vodita: Tjaša Čepus, Duško Mamut Zupančič

Hotel Drnča (bazen), Dvorska vas 37 

SOBOTA, 11. februarja 2011, od 16. do 20. ure
Delavnica: polstenje iz nepredene ovčje volne

Vodi: Suzana Blanka Diez Rupnik

Naselje Dole, Poljšica 6, Podnart

TOREK, 15. februarja 2011, od 18. do 20. ure
Predavanje: Večer v pokrajini lepote

Vodi: Rožana Grdina, Akademija za psihosintezo.

Hotel Drnča (bazen), Dvorska vas 

PETEK, 18. februarja 2011, od 17. do 20. ure
Ustvarjalna delavnica: Izdelajmo naravno zeliščno mazilo

Vodi: Gregor Sojer

Naselje Dole, Poljšica 6, Podnart

SOBOTA, 19. februarja 2011, ura po dogovoru
Delavnica: Vodna masaža in lebdenje v vodi

Vodi: Tjaša Čepus

Hotel Drnča, Dvorska vas 

SOBOTA, 19. februarja 2011, od 18. do 19.30
Potopisno predavanje: Cookovi otoki

Vodi: dr. Drago Kladnik, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Hotel Drnča, Dvorska vas 

TOREK, 17. februarja 2011, od 18. do 21. ure
Predavanje / degustacija: 
Vstopimo v zlati rez s svežimi presnimi sokovi in hrano, ki
podpira telo in duha ter zdravo in čisto črevo.

Vodi: Ica Krebar, Mateja Reš, Rok Černelc

Naselje Dole, Poljšica 6, Podnart

ČETRTEK, 23. februarja 2011, od 18. do 19.30
Predavanje: Nikola Tesla - čudežna moč imaginacije

Vodi: Vojko Kovačič

Hotel Drnča, Dvorska vas 

ČETRTEK, 24. februarja 2011, od 18. do 20. ure
Predavanje: Uporaba Bachovih cvetnih esenc za samopo-
moč in osebno rast

Vodi: Suzana Blanka Diez Rupnik

Naselje Dole, Poljšica 6, Podnart

sobota, 12. februarja 2011, ob 16. in 18. uri
ZLATOLASKA (1 h 40 min)

animirana družinska pustolovščina, film je sinhroniziran v slovenščino.

ob 20. uri
ŽIVLJENJE, KOT GA POZNAŠ (1 h 54 min)

komična drama

nedelja, 13. februarja 2011, ob 16. uri
ZLATOLASKA (1 h 40 min)

animirana družinska pustolovščina, film je sinhroniziran v slovenščino.

ob 18. uri
ŽIVLJENJE, KOT GA POZNAŠ (1 h 54 min)

komična drama

ob 20. uri
ŽENSKA, PIŠTOLA IN ŠPAGETERIJA (1 h 35 min)

kriminalna drama

sreda, 16. februarja 2011, ob 9. uri
KinoKlepet: JAZ BI TUDI (1 h 43 min)

romantična komedija. Po projekciji filma bo sledil pogovor z Alenko
Bole Vrabec, v sodelovanju s Knjižnico A.T. Linharta Radovljica pa
bomo film povezali z naslovi zanimivih knjig, ki nam bodo krajšale
čas tudi doma.

četrtek, 17. februarja 2011, ob 20. uri
JAZ BI TUDI (1 h 43 min)

romantična komedija

petek, 18. februarja 2011, ob 18. uri
MAX V ZADREGI (1 h 34 min)

družinska komedija

ob 20. uri
KLEPETALNICA (1 h 37 min)

triler

sobota, 19. februarja 2011, ob 18. uri
MAX V ZADREGI (1 h 34 min)

družinska komedija

ob 20. uri
KLEPETALNICA (1 h 37 min)

triler

nedelja, 20. februarja 2011, ob 18. uri
MAX V ZADREGI (1 h 34 min)

družinska komedija

ob 20. uri
JAZ BI TUDI (1 h 43 min)

romantična komedija

ponedeljek, 21. februarja 2011, ob 18. uri
ČAS LOVA NA ČAROVNICE (1 h 35 min)

zgodovinska pustolovska drama

torek, 22. februarja 2011, ob 18. uri
ČAS LOVA NA ČAROVNICE (1 h 35 min)

zgodovinska pustolovska drama

sreda, 23. februarja 2011, ob 18. uri
ČAS LOVA NA ČAROVNICE (1 h 35 min)

zgodovinska pustolovska drama

četrtek, 24. februarja 2011, ob 18. uri
ČAS LOVA NA ČAROVNICE (1 h 35 min)

zgodovinska pustolovska drama

ob 20. uri
TAMARA DREWE (1 h 51 min)

komedija

petek, 25. februarja 2011 ob 18. uri
KDO IMA DANES ROJSTNI DAN? (1 h 14 min)

animirana družinska pustolovščina

ob 20. uri
TURIST (1 h 43 min)

romantični triler

sobota, 26. februarja 2011, ob 16. uri
KDO IMA DANES ROJSTNI DAN? (1 h 14 min)

animirana družinska pustolovščina

ob 18. uri
TAMARA DREWE (1 h 51 min)

komedija

vsi ponedeljki in srede v februarju, od 16.15 do 17.30 
Vadba, sprostitev: Joga uma in telesa ter savnanje v hotelu
Drnča

Vodi: Kristina Suchy, učiteljica joge

Hotel Drnča, Dvorska vas 

vsi torki in četrtki v februarju, od 20. do 21.15 
Vadba, sprostitev: Joga uma in telesa

Vodi: Aleš Vukelj, učitelj joge

Naselje Dole, Poljšica 6, Podnart

vse srede in petki v februarju, od 20. do 21. ure 
Vadba, sprostitev: Pilates

Vodi: Ajda Teran, prof. športne vzgoje

Naselje Dole, Poljšica 6, Podnart

vsi petki v februarju, od 10. do 11. ure 
Vadba, sprostitev: Pilates - aerobika za Seniorje

Vodi: Ajda Teran, prof. športne vzgoje

Kje: Hotel Drnča, Dvorska

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

Delovni čas od 9.00 do 16.00, sobota od 9.00 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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Delovni dnevi ob mlaju v letu 2011:  jan.: 4., 5., 6., 7., 8. ; feb.: 3., 4.,
5., 6., 7.; mar.: 4., 5., 6., 7., 8.; apr.: 3., 4., 5., 6., 7.; maj: 3., 4., 5., 6., 7.;
jun.: 1., 2., 3., 4., 5.; jul.: 1., 2., 3., 4., 5., 30., 31.; avg.: 1., 2., 3., - 29., 30.,
31.; sep.: 1., 2., - 27., 28., 29., 30.; okt.: 1., - 26., 27., 28., 29., 30.; nov.:
25., 26., 27., 28., 29.; dec.: 24., 25., 26., 27., 28. 

delavniki: od 8.-13. ure, od 15.-18. ure 
ned,. praznik: od 8.-13. ure, od 15.-16. ure

Informacije: 04/53183 40 (od 9. do 10. ure) 
naročila 04/5318 035 ali po 19. uri na gsm: 041/22 3562 
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Radovljica

V Trgovinci zadovoljni z odzivom
Trgovinca, ki je svoja vrata tik ob delavnicah Varstveno de-
lovnega centra v Radovljici odprla decembra, je po besedah
vodje prodajnega programa, Matjaža Arnola, zadovoljna z
odzivom. Obisk je bil dober, najbolj pa so šli v promet izdel-
ki nižjega cenovnega razreda. Zaradi dobrih odzivov tudi s
strani varovancev delovnega centra, ki so najbolj veseli, če
se proda kakšen njihov izdelek, bodo z lastnim programom
nadaljevali preko celega leta. Izkazalo se je, da nekateri
varovanci raje izdelujejo lasten program, medtem ko drugi
želijo še naprej sodelovati tudi pri drugih delovnih procesih
v VDC-ju. Tem so omogočili mesečno kroženje v centru.
Matjaž Arnol poudarja, da je lastnega programa zaenkrat še
vedno premalo, da bi se lahko finančno sam pokril, je pa
vsekakor to njihov cilj. Le tako bodo namreč vedno lahko
zagotovili delo na lastnem programu tistim varovancem, ki
si tega želijo. Da bi bili vedno aktualni, ravnokar pripravlja-
jo izdelke na tematiko valentinovega in že tudi izdelke s
spomladanskimi motivi. K. B.

Ana Hartman

Radovljica - Udeleženci so
na okrogli mizi izvedeli vr-
sto zanimivosti o uporabi
čebeljih pridelkov v kulinari-
ki. Spregovorila jim je tudi
Zdenka Tonejc s Srednje
gostinske šole Radovljica, ki
je poudarila, da je med pri-
merno živilo tudi v varovalni
prehrani in da nas varuje
pred določenimi boleznimi.
"Med vsebuje za človeka
nujna hranila, kot so mine-
rali, vitamini, rastlinska bar-
vila, encimi in hormoni. Te
snovi preprečujejo osteopo-
rozo in delujejo antioksida-
tivno, protivnetno in proti-
mikrobno. V med prehajajo
iz nektarja, cvetnega prahu
in čebeljih žlez. Zato je med
edino zdravo sladilo," je de-
jala. Kljub temu pa z me-
dom ne gre pretiravati. Vse-
buje 80 odstotkov sladkor-
jev, ostalo je voda. Posamez-
nik, ki se povprečno giblje,
naj bi tako zaužil 6-8 žličk
medu na dan. "Priporočljiv
dnevni vnos ogljikovih hi-
dratov je 4-6 gramov na ki-
logram telesne mase. Deset
odstotkov celodnevne ener-
gije lahko vnesemo s slad-
korji. Sladkor je edina hrana
za možganske celice in po-
veča zmogljivost mišic. Po-
membno je, da med zaužije-
mo večkrat na dan z drugi-
mi živili in s tem prepreči-
mo povečano izločanje inzu-
lina, ki spreminja odvečni
sladkor v maščobe," je še de-
jala Tonejčeva.

V Sloveniji je osem tisoč če-
belarjev, ki upravljajo s 170
tisoč čebeljimi družinami.
Na leto pridelajo 2.100 ton
medu, povprečna poraba
medu pri nas pa je 1,2 kilo-
grama na osebo. "Slovenci
smo še zelo tradicionalisti:
torej med na žlico in v čaju,
jemo ga z maslom, kakšen
'šnopček' pomešamo z
njim, potem se pa počasi
neha. Med se sicer vse pogo-
steje pojavlja v naši prehra-
ni, a še vedno bolj z zdrav-
stvenega vidika, manj pa kot
enakovredna sestavina pri
pripravi jedi. Na drugi strani
je danes v svetu paleta upo-
rabe medu izredno široka in
sega na vsa področja prehra-
ne, od hladnih predjedi,
glavnih jedi, sladic ...," je na
okrogli mizi ugotavljal pri-

znani etnolog dr. Janez Bo-
gataj. Bogdan Pungartnik s
kmetijskega ministrstva je
predstavil novo uredbo, ki
bo urejala dopolnilno dejav-

nost na kmetiji, drugi preda-
vatelji pa so spregovorili o
lastnostih čebeljih pridel-
kov, jedeh z medom in pro-
blematiki javnih naročil.

O uporabi medu v kuhinji
Čebelarska zveza Slovenije je minuli teden v Srednji gostinsko turistični šoli v Radovljici pripravila
okroglo mizo o uporabi čebeljih pridelkov v kulinariki.

Med predstavlja izziv za sodobno prehrano, je prepričan
priznani etnolog dr. Janez Bogataj. / Foto: Tina Dokl

Med je primerno živilo v varovalni prehrani in nas varuje pred določenimi boleznimi, je
poudarila Zdenka Tonejc s srednje gostinske šole. / Foto: Tina Dokl

Ivanka Korošec

Član ribiške družine je že
vse od leta 1956; najprej
blejske, zadnjih pet let pa ra-
dovljiške. Po poklicu je bil
pečar, šest let je že v pokoju
in zdaj ima še več časa, da se
posveča ribištvu, ki mu ni
samo hobi, ampak način
življenja. 
V svoji ribiški karieri, ki tra-
ja že vse od otroških let, je
ujel veliko rib in nemalo
med njimi je bilo trofejnih.
Za ribolov je navdušil tudi
enega od svojih štirih vnu-
kov. Dvanajstletni Mihael je
pred dobrim letom sam
uplenil orjaško postrv, ki je
bila dolga kar tričetrt metra
in težka več kot pet kilogra-
mov. Ribo pa mu je seveda
pomagal potegniti iz vode
izkušeni dedek. "30-kilo-
gramskega krapa sem ujel v
Blejskem jezeru, sicer pa

vedno lovim v domačih vo-
dah - radovljiška Sava je iz-
redno bogata. V ribiški dru-
žini Radovljica nas je 150
članov," je povedal Razinger
in dodal še to, da so ribiči
pomemben faktor naravo-
varstva. "Treba se je držati
etičnega kodeksa slovenskih
sladkovodnih ribičev, upoš-
tevati moramo varstvene
dobe, ki je določena po pra-
vilniku, pa seveda tudi mere
rib - premajhne je treba iz-
pustiti nazaj. A to ni vse; ri-
bič ne more biti kar vsak.
Imeti mora poseben posluh
za naravo. Vsakič lahko ulo-
viš tri ribe, kar je pri 60 lov-
nih dni na leto več kot do-
volj. Sploh pa pravi ribič rib
sploh ne je!" 
Trofejne lepotice, ki jih je
ujel, mu je prepariral stro-
kovnjak iz Kranja. Na steni
ima zbranih tudi okoli 300
vab za različne velikosti rib.

Vabe so vsaka po svoje umet-
nina zase, nekaj je franco-
skih, veliko pa jih je izdelal
ribiški čuvaj Roman Zupan
iz Radovljice. Razinger ved-
no lovi na umetne vabe, ni-
koli na črve ali muhe. V zbir-

ki je tudi ostala potrebna ri-
biška oprema: palice, trnki,
nahrbtniki, torbe, nizki in vi-
soki škornji. Ves prosti čas
preživi ob ali v vodi. "Niti na
dopust ne grem," pravi, "naj-
lepše je za Savo!" 

Ribič, ribič me je ujel
V kleti svoje hiše si je 74-letni Anton Razinger, navdušen ribič, uredil prav posebno sobo, nekakšen
mini muzej. 

Anton Razinger v svoji ribiški sobi

V radovljiškem Varstveno delovnem centru v teh dneh
pripravljajo izdelke z valentinovimi motivi.

Slikanica za otroke, ki imajo težave z branjem

Redna cena: 19,90 EUR

Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 16 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po telefonu

04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Avtor je desetletni 

Riko, uspešen in hiter 

športnik, a počasen bralec

in zapisovalec. Slikanica je

opremljena posebej za

otroke z bralnimi 

težavami: primeren 

kontrast med črkami in

ozadjem, preprosta 

pisava, vrstice so dovolj

razmaknjene, posebej so

obarvane črke (b, d, g, p),

ki jih otroci največkrat 

zamenjujejo. 

Slike je narisal Rikov 

prijatelj, desetletni 

Jadran Hohnjec.




