
Največ pritožb zaradi
iztrebkov
Nedavni napad rotvailerke
na sprehajalca je tretji
letošnji tovrstni primer v
radovljiški občini. Občinski
odlok natančno določa,
kako se morajo obnašati psi
in njihovi lastniki.
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Želim, da bi dokončali
športni park
"Želim, da bi v Radovljici do-
končali športni park in pri
osnovni šoli zgradili atletski
park. Podobne projekte bi mo-
rali izpeljati tudi v drugih kra-
jih," pravi Darko Marolt, član
občinskega sveta (Zares). 

Avsenikov festival 
Od srede, 20., do nedelje,
24. avgusta, se bodo v Begu-
njah vrstili prvovrstni glasbe-
ni dogodki v počastitev 55-
letnice Avsenikove glasbe.
Nastopili bodo najboljši iz-
vajalci Avsenikove glasbe.
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Cveto Zaplotnik

Radovljica - Radovljiška ob-
čina je 5. avgusta, v spomin
na ustanovitev Cankarjeve-
ga bataljona na Vodiški pla-
nini, praznovala prvi letoš-
nji občinski praznik. V okvi-

ru praznovanja so v Lescah
na območju nekdanjega
Elga odprli novo parkirišče s
23 parkirnimi mesti in avto-
busno postajališče, v Linhar-
tovi dvorani v Radovljici pa
obnovljeni gostinski lokal,
Kavarno kino. Pri osnovni

šoli Staneta Žagarja v Lipni-
ci so položili temeljni ka-
men za nov športni park, ki
bo obsegal tekališče s tribu-
no, igrišče za odbojko na
mivki, igrišče za rokomet in
nogomet, košarkarsko igriš-
če in večnamenske površi-

ne. V občinsko praznovanje
se je vključila tudi gostilna
Lectar iz Radovljice, ki je od-
prla devet sob za turiste s
skupno 22 posteljami. 
Osrednja slovesnost s pode-
litvijo občinskih priznanj je
bila na predvečer praznika

Odprli parkirišče in začeli
graditi športni park
V radovljiški občini so ob občinskem prazniku odprli novo parkirišče v Lescah in obnovljeni 
gostinski lokal v Linhartovi dvorani, začeli so graditi športni park ob osnovni šoli v Lipnici, 
na osrednji slovesnosti pa so podelili občinska priznanja. 

Nagrajenci z županom Jankom S. Stuškom / Foto: Tina Dokl
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Pri Lectarju sobe za
turiste
V gostilni Lectar na Linhar-
tovem trgu v Radovljici so
pred dvema letoma odprli
lectarijo, letos pa so uredili
še devet sob za turiste, ki so
jih imenovali po nekdanjih
trških mojstrih. 

Široko srce 
Saše Sušnik
Aleksandro Sušnik iz Hlebc so njeni 
pacienti v akciji revije Zdravje izbrali 
za najsrčnejšo patronažno sestro v
Sloveniji. "Že to, da si nekomu
potreben, je dober občutek," pravi in
dodaja, da ji je najtežje takrat, ko mora
k mladim umirajočim ljudem.
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na letnem kopališču. Najviš-
je priznanje, veliko plaketo
občine, je za življenjsko delo
na področju družbenih de-
javnosti in za pomemben
prispevek pri razvoju bali-
narskega in plavalnega špor-
ta prejel Jože Rebec, plaketo
občine sta dobila Prostovolj-
no gasilsko društvo Mošnje
ob 110-letnici uspešnega de-
lovanja in Rezka Šubic Ple-
ničar za dolgoletno delo z
mladimi v okviru Sončkovih
počitnic, pečate občine turi-
stični društvi Lesce in Brez-
je ter Miran Čehovin, meda-
lje občine Anton Dežman,
Janez Koselj ml., Ciril Koz-
jek, Marija Poženel in Alojz
Vidic, posebno priznanje za
šolski uspeh pa Sara Rozić

Renko. V imenu dobitnikov
občinskih priznanj se je za-
hvalil Jože Rebec. 
Udeležence proslave, med
njimi so bili tudi gostje iz
pobratene občine Svilajnac,
so s svojim nastopom poleg
Pihalnega orkestra Lesce in
pevca Darka Petermana nav-
dušile slovaške sinhrone
plavalke Športnega kluba
Synchro Bratislava, nekdanje
svetovne prvakinje in udele-
ženke olimpijskih iger. Z mi-
nuto molka so se spomnili le-
tos umrlega častnega občana
Uroša Kreka, župan Janko
S. Stušek pa je predstavil le-
tošnje glavne občinske do-
sežke in načrte. 

V času občinskega praznovanja je bilo živahno tudi na 
Linhartovem trgu. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovaške sinhrone plavalke so navdušile udeležence
proslave na letnem kopališču. / Foto: Tina Dokl
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Ubrali so pravo 
taktiko
Leški padalci, ki sestavljajo tudi
slovensko reprezentanco, so na 
svetovnem prvenstvu na Slovaškem
postali ekipni svetovni prvaki, 
svetovna prvaka med posamezniki
pa sta postala tudi Irena Avbelj in
Senad Salkič. 
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Kot je dejal, občina nepo-
sredno ali posredno izvaja
štirideset projektov, med ka-
terimi je izpostavil zahtevno
in drago posodobitev Ceste
svobode, gradnjo krožišča
na Cesti za Verigo in krožiš-
ča na povezovalni cesti med
lipniško cesto in magistral-
ko, obnovo Graščine, obno-
vo Dermskega gradu in
gradnjo zdravstveno lepotil-
nega centra v Dvorski vasi,
gradnjo komunalne opreme
na bodočem Vurnikovem
trgu v Radovljici, zasuk leta-
liške steze ... V obnovo Kro-
pe je občina doslej vložila
več kot pol milijona evrov in
še več kot enkrat toliko jih
bo, preden bodo dela konča-

na, čaka pa tudi na odobritev
evropskih kohezijskih sred-
stev za vodovod, kanalizaci-
jo in čistilno napravo. "Pri
gradnji avtoceste je glavna
občinska skrb obnova po-
škodovanih cest," je dejal
župan Janko S. Stušek in
poudaril, da naj bi po najno-
vejših zagotovilih avtocesto
odprli za promet že ob kon-
cu septembra. Še letos bodo
začeli graditi vrtec na Posav-
cu, sklenili pa bodo tudi jav-
no zasebni partnerstvi za
gradnjo parkirne hiše na
Gorenjski cesti in športno
gostinskega objekta ob
športnem parku v Radovlji-
ci. Za občinske naložbe naj
bi letos dobili dva milijona
evrov nepovratnih državnih
in evropskih sredstev, poti

do tega denarja pa so včasih
nenormalno dolge in zaple-
tene. "Marsikaj bi z razvo-
jem in plačili šlo hitreje, če
bi že imeli pokrajine, vendar
ne takšnih, pol razvojnih in
pol lokalnih, kot nam jih po-
nuja sedanja vlada, temveč
manjše število pravih, go-
spodarsko samostojnih po-
krajin. Znotraj teh pokrajin
pa so po avstrijskem vzoru
lahko razvojni okraji, ki
imajo zgolj razvojno funkci-
jo in ne politične. S takšnim
velikim številom pokrajin se
ne strinjamo niti župani
zgornjegorenjskih občin niti
občinski sveti. Če pa so takš-
ne pokrajine že predlagane,
potem tudi zaradi denarnih
kvot in hitrejšega odločanja
želimo imeti pokrajino

Zgornjo Gorenjsko, ki je
enako ali še bolj upravičena
kot marsikatera sedaj pred-
lagana pokrajina," je dejal
Stušek.
Ob občinskem prazniku je

bila na Vodiški planini spo-
minska slovesnost ob 67-let-
nici ustanovitve Cankarjeve-
ga bataljona, na Linharto-
vem trgu pa je bilo za uvod v
26. Festival Radovljica že tra-
dicionalno Srečanje mest na
Venerini poti. Pripravili so
tržnico starih slovenskih obr-
ti in lokostrelski turnir, obis-
kovalcem so odprle vrata ne-
katere kulturne ustanove, v
gostinskih lokalih so ponuja-
li stare jedi, sladice in pijače,
prikazali so srednjeveške veš-
čine in baročno rajanje - in še
bi lahko naštevali. 

Odprli parkirišče in začeli
graditi športni park

Suzana P. Kovačič

Lipnica - Pri Osnovni šoli
Staneta Žagarja v Lipnici so
prejšnji ponedeljek položili
temeljno ploščo za začetek
gradnje športnega parka. V
parku bo tekališče s tribuno,
igrišče za odbojko na mivki,
rokometno, nogometno ter
košarkarsko igrišče, večna-
menske površine pa bodo na-
menjene skoku v daljino ter
suvanju krogle. Ob parku
bodo urejena dodatna parkir-
na mesta in manjši servisni
objekt. Namenu naj bi ga
predali junija prihodnje leto.
Kot je povedal župan Janko
S. Stušek, je vrednost grad-
benih del ocenjena na petsto
tisoč evrov. Fundacija za
šport bo prispevala 135.100

evrov, ministrstvo za šolstvo
in šport 27.080 evrov, pre-
ostalo pa Občina Radovljica.
Izbrani izvajalec gradbenih
del je Gradis Celje, projekt je
pripravilo podjetje Protim
Ržišnik Perc. 
Nove pridobitve se bodo za-
gotovo razveselili prebivalci
lipniške doline, ki se ukvarja-
jo s športom, še najbolj pa
učenci in učitelji tamkajšnje
šole. Ravnateljica šole Alenka
Cuder je povedala: "Izvajanje
športne vzgoje zunaj šole je
bila doslej šibka točka, saj za
to nismo imeli dobrih raz-
mer. Veseli smo tega dogod-
ka, saj je to obenem zadnje
dejanje v jubilejnem letu
2007/08; leta 1957 je bilo na-
mreč prvo leto pouka na tej
šoli." Slovesnosti sta se poleg

občinskega vodstva, svetni-
kov, učiteljev in krajanov ude-
ležila tudi dr. Gorica Dimčić
Tasić in Marija Stevanović iz
pobratene občine Svilajnac.

Program so popestrili mladi
harmonikar Ožbej Gosnik ter
recitatorki Tjaša Mohorič in
Barbara Ceferin. Prireditev je
vodila Jožica Škofic. 

Otroci se ga že veselijo
Ob osnovni šoli v Lipnici bodo zgradili športni park, vreden petsto tisoč evrov.
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Radovljica

Negativno mnenje o pokrajinskem zakonu
Župani sedmih občin Zgornje Gorenjske, med njimi tudi
radovljiški Janko S. Stušek, so na redni seji koordinacije iz-
dali negativno mnenje na predlog zakona o ustanovitvi
pokrajin, vlado pa so pozvali, da pripravi zakonski predlog,
ki bo upošteval predlog pokrajine sedmih zgornjegorenjskih
občin. Kot so zapisali v mnenje, bi vprašanja na posvetoval-
nem referendumu 22. junija morala upoštevati predlog
občinskih svetov občin Zgornje Gorenjske glede območij
pokrajin in omogočiti izbiro med enovito in deljeno pokraji-
no. Ker ta možnost ni bila dana, menijo, da z izidom refe-
renduma ni možno utemeljiti predloga območja pokrajine
Gorenjske. C. Z.
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Del udeležencev proslave ob občinskem prazniku / Foto: Tina Dokl

Novo parkirišče v Lescah

Na slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna za nov
športni park / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Lesce - Radovljiška občina je
pri trgovsko poslovnem cen-
tru v Lescah na lokaciji ne-
kdanjega Elga uredila parki-
rišče s 23 parkirnimi mesti z
režimom modre cone in
novo avtobusno postajališče.
Sama ureditev je občino stala
117 tisoč evrov, dela pa je iz-
vedlo Cestno podjetje Kranj.
Parkirišče so predali v upora-
bo ob občinskem prazniku,
župan Janko S. Stušek pa je
ob tem dejal, da naložba ne

"štrli v nebo" po obsegu, am-
pak predvsem po pomenu,
saj je parkiranje v Lescah ve-
lik problem. Z novimi parki-
rišči je v bližini trgovsko po-
slovnega centra na voljo
okrog dvesto parkirnih mest,
z železnico pa se dogovarjajo
še za nova. Slovesnost ob od-
prtju parkirišča so popestrili
otroci iz leškega vrtca, pevka
Petra Antolin ter mojstra v
mešanju koktajlov Edin Ha-
lačevič in Aleš Petek, pro-
gram pa je povezovala Elvisa
Halačevič. 

Novo parkirišče pri 
trgovsko poslovnem centru
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Cveto Zaplotnik

Najvišje občinsko priznanje,
veliko plaketo občine, je prejel:
●●  Jože Rebec za življenjsko
delo na področju družbenih
dejavnosti v občini ter za po-
memben prispevek pri raz-
voju plavalnega in balinar-
skega športa v občini in širše
- Rebec je sodeloval pri grad-
nji zdravstvenega doma in le-
karne v Radovljici, prizidka k
zdravstvenemu domu, doma
krajanov v Kamni Gorici in
obeh srednjih šol v Radovlji-
ci, pri obnovi kopališča v Kro-
pi in Linhartovega trga v Ra-
dovljici, pri prostorskem pri-
lagajanju osnovnih šol na de-
vetletko ... Več kot dvajset let
je vodil krajevno skupnost
Radovljica, kot član Fundaci-
je za šport si je prizadeval za
gradnjo športnih objektov,
dal je tudi pobudo za novo ko-
pališče z olimpijskim baze-
nom v Radovljici. Aktivno se
je ukvarjal z različnimi športi
in v balinanju osvojil na sve-
tovnem prvenstvu srebrno
medaljo. Je soustanovitelj Ba-
linarskega društva Radovljica
in vse od 1974. leta dalje tudi
predsednik Balinarske zveze
Slovenije. Plavalni klub Žito
Gorenjka, ki ga vodi že od
1982. leta dalje, je iz povpre-
čnega podeželskega kluba po-
peljal v najboljšega v državi,
že nekaj mandatov je tudi
podpredsednik Plavalne zve-
ze Slovenije. Upokojil se je
kot direktor občinske uprave,
drugi mandat je podžupan.

Plaketo občine sta prejela: 
●●  Rezka Šubic Pleničar za
dolgoletno delo z mladimi v
okviru Sončkovih počitnic -
Začetki Sončkovih počitnic se-
gajo v leto 1992, ko je Rezka
Šubic Pleničar s hčerkama in

njuno prijateljico začela iskati
odgovore, zakaj je mnogim
mladim dolgčas, zakaj posto-
pajo brez volje in cilja ...
Osnovnošolcem je s podporo
župnijske Karitas ponudila
skupno preživljanje prostega
časa, letos že šestnajstič zapo-
red. Verjame v preproste stva-
ri in besede, njeno vodilo je:
"Vse se da, če se hoče."

●●  Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Mošnje ob 110. obletnici
delovanja - V gasilskem dru-
štvu - vodi ga Franc Peternel
- so ponosni na svojo zgodo-
vino, iz katere povzemamo,
da so leta 1900 začeli gradi-
ti gasilski dom, po drugi
svetovni vojni pomagali pri
obnovi vasi, v osemdesetih
letih s prostovoljnim delom
obnovili dom in se v za-
dnjem desetletju posvečali
predvsem opremljanju in
usposabljanju gasilcev. Po-
sredujejo pri požarih ter po-
magajo ljudem v stiskah.

Pečat občine so prejeli: 
●●  Turistično društvo Brezje
ob 50-letnici - Ko so na Brez-
jah 1958. leta ustanovili turi-
stično društvo, je bila njego-
va prva naloga "postavitev"
recepcije, kjer bi romarji do-
bili informacije o prostih
prenočiščih. Kmalu so se za-
čeli ukvarjati s prodajo spo-
minkov in razglednic in še z
nekaterimi drugimi dejav-
nostmi, vključili pa so se
tudi v urejanje kraja. Druš-
tvo danes šteje 331 članov,
vodi ga Branislav Šmitek.

●●  Turistično društvo Lesce
ob 50-letnici - Društvo je z
2.200 člani eno največjih in
najbolj dejavnih v Sloveniji.
Od vsega začetka ga vodijo
posamezniki in skupine, ki

delo opravljajo strokovno in
z občutkom pripadnosti. Naj-
bolj so ponosni na kamp Šo-
bec, ki je danes znan po Evro-
pi in tudi svetu. Predsednik
društva je Zlatko Kavčič.

●●  Miran Čehovin, direktor
kranjske poslovne enote
Pošte Slovenije, za posodo-
bitev in širjenje poštne mre-
že v radovljiški občini - Poš-
ta je pod Čehovinovim vod-
stvom prenovila vse poštne
objekte v občini. Zgradila je
nove objekte v Begunjah,
Lescah in Kamni Gorici, po-
sodobila poslovni prostor v
Kropi in na Brezjah, na
novo lokacijo preselila pošto
Podnart in lani prenovila še
glavno pošto v Radovljici.

Medaljo občine so prejeli: 
●●  Anton Dežman za dolgolet-
no vodenje rekreativne in
športne dejavnosti v Društvu
invalidov Radovljica - Pod
njegovim vodstvom se člani
tedensko srečujejo in se
ukvarjajo s kegljanjem, bali-
nanjem, pikadom in namiz-
nim tenisom, je pa tudi orga-
nizator vsakoletnega športne-
ga srečanja invalidov.

●●  Janez Koselj ml. za odlično
organizacijo in vodenje gasil-
skih intervencij, tudi v času
vodne ujme v Kropi - Kot po-
veljnik Gasilske zveze Občine
Radovljica je uspešno vodil
gašenje požara na avtomobil-
skem odpadu na Lancovem
in v podjetju Seaway v Zapu-
žah ter gasilsko posredovanje
ob vodni ujmi. Na forumu
Gasilci.org so ga izbrali za
Naj operativca 2007.

●●  Ciril Kozjek za sodelovanje
in reševanje ljudi in premože-
nja v času vodne ujme ter za
obnovo in normalizacijo živ-
ljenja v Kropi po ujmi - Kot
predsednik sveta krajevne
skupnosti Kropa je preudarno
usklajeval delo in organiziral
pomoč v kraju, potlej pa sode-
loval pri obnovi kraja.

●●  Marija Poženel, dolgoletna
šolska zdravnica, za preda-
no in uspešno delo ter pre-
našanje strokovnih izkušenj
na mlajše kolege - Leta 1969
jo je življenjska pot zanesla
v Radovljico, zaposlila se je v
otroškem dispanzerju, ki ga
je uspešno vodila vse do
upokojitve. Staršem je po-
magala pri reševanju različ-
nih življenjskih stisk, spo-
štovana in cenjena je tudi v
strokovnih krogih.

●●  Alojz Vidic za dolgoletno
družbeno koristno delo in
razvoj Krajevne skupnosti
Dobrava - Med vojno je sku-
sil tudi begunjske zapore in
prisilno delo v nemškem ta-
borišču, potlej je delal v Ju-
gobruni, Plamenu, Železar-
ni Jesenice in Verigi, akti-
ven je v krajevni skupnosti,
od 1992. leta je predsednik
krajevnega odbora Društva
izgnancev Srednja Dobrava.

Rezka Šubic Pleničar Franc Peternel Branislav Šmitek Zlatko Kavčič Miran Čehovin

Anton Dežman Janez Koselj ml. Ciril Kozjek Marija Poženel Alojz Vidic

Janko S. Stušek, župan

Turizem je v razvojnih planih
občine Radovljica vedno pred-
stavljal eno temeljnih gospodar-
skih panog. Do leta 1995 je bila
turistična dejavnost Radovljice
z okolico podrejena večjima tu-
rističnima centroma Bledu in
Bohinju. Danes pa se z investi-
torji trudimo, da bi vseh pet ob-
činskih turističnih subdestinacij
postalo v največji meri tudi sa-
mostojne destinacije. Drugače
rečeno, prizadevamo si, da bi
pet najbolj perspektivnih turi-
stično gostinskih krajev v občini
- Begunje, Brezje, Kropa, Lesce
in Radovljica čim bolj spreme-
nili iz izletniških točk nekajur-
nega turizma v nekajdnevni
stacionarni turizem. Pri vseh
naštetih bi glede na nove mo-
derne trende stacionarnega ali
izletniškega turizma kazalo še
kakšen kraj ali občinsko območ-
je dodatno promovirati, na pri-
mer kovaško Kamno Gorico,
kmečki turizem v vaseh nad
Lipniško dolino, Zgoško plani-
no z Jelovico, dolino Drage.
Letošnja turistična sezona se je
že prevesila v drugo polovico, ki
je že po "naravni tradiciji" pod
udarom nekaj deževnih dni ali
zgodnje jesenske ohladitve, ko
stacionarni turisti ali kampisti
"dvignejo sidro". Kakšne so
naše občinske zmogljivosti in
kakšna je bila polletna bera, se
vidi iz rezultatov na podlagi po-
ročila o plačilu turistične takse,
ki mu običajno lahko dodamo
še nekaj skritih rezerv. 
V občini je 28 ponudnikov pre-
nočitvenih zmogljivosti: trije
kampi, trije hoteli, sedemnajst
gostišč, to je gostiln ali penzio-
nov, ki ponujajo tudi sobe ali
apartmaje, dve turistični kmeti-
ji, dva sindikalna doma in ena
planinska koča. Turističnih sob
v občini, brez najnovejših Lec-
tarjevih, je 232; število apartma-
jev je 40, skupno pa imamo
687 prijavljenih ležišč. Sedem-
deset odstotkov vseh nočitev v
občini od maja do septembra
beležijo kampi. In še podatek:
76 odstotkov vseh drugih noči-
tev v občini, brez upoštevanja
nočitev v kampih, ki so sezon-
ska, imamo od junija do sep-
tembra. To kaže na izrazito
tranzitni in sezonski turizem,
ki ga moramo podaljšati z ak-
tivnostmi. Podatki za obdobje
januar-junij kažejo, da je bilo
lani, leta 2007, v občini 13.116
gostov s 25.985 nočitvami. Letos
je bila v tem obdobju bera bolj-
ša s 14.798 gosti in 28.137 ali
8,3 odstotka več nočitvami. Sta-
tistika kaže, da se je z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo števi-
lo turistov v občini povečalo in
da število nočitev v zadnjih letih
narašča. V slovenskem merilu
je občina Radovljica, glede na
število nočitev, na 15. mestu
med vsemi slovenskimi občina-
mi. Leta 2003 je bila še na 17.
mestu.
Žal pa je za letošnjo poletno tu-
ristično sezono značilna močna
prizadetost ter upad tranzitnih
turistov zaradi gradnje avtoce-
ste in zapor drugih, zlasti glav-
ne ceste. Nova avtocesta nas

tudi opozarja, da bo v prihod-
nje potrebna mnogo boljša,
atraktivnejša in ciljno usmerje-
na turistična signalizacija ob
cesti kot doslej, da bomo priteg-
nili reko turistov v tranzitu, da
se za dan ali dva ustavijo tudi
pri nas. Oceno imamo, da gre
tranzitnih vozil skozi občino
letno blizu deset milijonov, od
katerih je največ turistov. Žal so
glede signalizacije ob državnih
cestah, še zlasti pa ob avtocesti,
velike zakonske, gotovo pa tudi
subjektivne težave. Občina se
zelo trudi, da bi pri Darsu
uspela s postavitvijo ustreznih
krajevno-turističnih tabel. Us-
peh je še vedno premajhen. Po-
trebna bo večja povezanost tudi
turističnega gospodarstva z ob-
činsko upravo in politiko na dr-
žavni ravni, da bomo lahko
primerno prilagodili zakonoda-
jo na tem področju.
Za večji razvoj turističnega go-
spodarstva v občini in za okre-
pitev tistih razvojnih vzvodov,
na katere lahko sami vplivamo,
bo treba storiti še kaj več kot
uspeti zgolj s krajevno-turistič-
nimi tablami ob avtocesti. Naj-
prej moramo dodelati strategijo
turističnega razvoja, da bomo
bolje vedeli, kaj želimo, kako
želimo in koliko zmoremo v
svoj prid obrniti tok turističnega
razvoja, da se bo več evrov po-
znalo v občinski in zasebnih
blagajnah. Pri tem je treba
upoštevati ekonomske primer-
jalne prednosti in se zavedati,
da se Evropi bolj bliža recesija
kot konjunktura. Vendar je tre-
ba projekte uresničevati dolgo-
ročno in na podlagi dejstva, da
bodo ljudje, ne glede na ciklična
nihanja gospodarskega razvoja,
vedno potrebovali aktiven od-
mor, "polnjenje baterij". Od
simpatičnosti in relativne bliži-
ne krajev pa je odvisno, koliko
motiviranih turistov bomo pri-
tegnili. Nadalje je treba v večji
meri v občino pritegniti tuj ka-
pital, mislim iz drugih delov
Slovenije ali evropskega, ker so
investicije v turistične objekte
drage in na dolgi rok. Potrebna
bo tudi boljša občinska turistič-
na organiziranost, večja pove-
zava med turističnimi društvi,
gospodarstvom in občino. Dose-
danja Lokalna turistična orga-
nizacija nima zadostnih poten-
cialov, ni ustrezno organizira-
na in ni zadosti učinkovita, da
bi potegnila voz potencialnega
turističnega razvoja naprej.
Večjo povezanost in učinkovi-
tost turističnega razvoja v obči-
ni vidimo v drugačni krovni
organiziranosti LTO kot gospo-
darskem interesnem združenju
za turizem. Občina je za boljši
in učinkovitejši razvoj turizma
zaposlila sodelavko, ki ima prvo
nalogo pospešiti strateške podla-
ge in organizacijske oblike ob-
činskega turizma.
Za boljši razvoj turizma pa je
treba storiti več tudi na kom-
pleksni organiziranosti ljudi,
usposabljanju, večji promociji
in številu prireditev, promociji
običajev in turističnih potencia-
lov, najprej pa na označitvah
in ureditvi krajev, okolja. O tem
pa prihodnjič.

Turizem in razvoj
občine

Jože Rebec / Foto: Tina Dokl

Podelili občinska 
priznanja
Na proslavi ob občinskem prazniku so zaslužnim posameznikom in organizacijam podelili priznanja.



Cveto Zaplotnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite (starost, kraj bivanja,
stan, število otrok, izobra-
zba, zaposlitev ...)
"Rojen sem leta 1960, vse-
skozi živim v Radovljici.
Imam štiri otroke, po pokli-
cu sem komercialist. Precej
let sem delal v turizmu, tre-
nutno pa se preživljam kot
samostojni trgovec s finanč-
nimi instrumenti."

Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozi-
tivno, in kaj pokritizirali?
"Pohvalil bi delo župana in
njegove ekipe na področju
športa, predvsem glede vla-
ganj v infrastrukturo. Enako
velja za področja kulture in
drugih družbenih dejavno-
sti. V prihodnje bo več treba
storiti za razvoj turizma, na
tem področju je še prevelika
razdrobljenost."

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Največ prahu dviguje šport-
no letališče. Dejstvo je, da je
zaradi avtoceste treba za-
makniti os vzletno pristajal-

ne steze, za kar je občina
tudi prejela denar. Steza naj
se asfaltira v dolžini 1.150
metrov, uporabniki bodo
pripravljeni investirati v
boljšo tehnologijo - tišje mo-
torje, varnejša letala ..., leta-
liški red pa tako in tako do-
loča lokalna skupnost. 
Problem je tudi premajhno
število neprofitnih stano-
vanj. Rešitev je v povečanem
obsegu gradnje in v subven-
cioniranju najemnine do
zneska tržne najemnine."

Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju? 
"Predvsem si želim, da bi v
Radovljici dokončali športni
park (druga faza) in pri
osnovni šoli zgradili atletski
park, vse to pa prek bazena
in Oble gorice povezali v smi-
selno celoto. Podobne pro-
jekte bi bilo treba izpeljati
tudi v drugih krajih v občini."

Zanimajo vas finance, borza
... Kako?
"Približno petnajst let se
ukvarjam z borznim trgova-
njem. Začel sem na razvitih tr-
gih, potem na Ljubljanski bor-
zi ter kasneje na Balkanu. Tre-
nutno se največ ukvarjam z

dnevnim trgovanjem z izvede-
nimi finančnimi instrumenti -
predvsem pogodbe za razliko.
Naučil sem se dovolj, da mi ni
treba poslušati raznih analiti-
kov, saj sem mnenja, da "če
moraš preveč spraševati, raje

tega ne počni". Dejstvo je, da
je borzno trgovanje izrazito in-
dividualni "šport"."

Kako preživljate prosti čas?
"Veliko potujem ter se
ukvarjam s športom."
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Pogovor

Želim, da bi dokončali
športni park
Darko Marolt, član občinskega sveta (Zares)

Cveto Zaplotnik

Lipnica - Združenje borcev
za vrednote NOV območja
Radovljica je ob občinskem
prazniku pripravilo pri Parti-
zanskem domu na Vodiški
planini spominsko srečanje
ob 67. obletnici ustanovitve
Cankarjevega bataljona. Med
številnimi udeleženci so bili
tudi Tine Zaletel, eden od
treh še živečih borcev bataljo-
na, Vinko Triplat iz Lesc, ki je
v sto drugem letu starosti, po-
slanka državnega zbora Darja
Lavtižar Bebler ... Kot je v po-
zdravnem nagovoru dejal

Ivan Cerkovnik, predsednik
radovljiškega združenja, je
pri obravnavanju zgodovine
druge svetovne vojne prišlo
do zmede, v kateri so se izgu-
bili kriteriji zgodovinske res-
nice in javne morale. Ustvar-
ja se vtis, kakor da ni več jas-
no, na kateri strani svetovne-
ga spopada je bila Slovenija
in kaj je bilo takrat domoljub-
no in kaj izdajalsko. Zgodovi-
na postaja ujetnica politike,
pri tem pa nekateri politiki
javno razglašajo, kateri zgo-
dovinarji so pravi in kateri ne,
je dejal Cerkovnik in pouda-
ril, da bodo članom borčevske

organizacije priporočili, naj
na državnozborskih volitvah
podprejo kandidate, ki imajo
spoštljiv odnos do NOB. 
"Pregovor pravi, da čas celi
rane in da moramo tudi mi
poskušati zaceliti rane, ki jih
je povzročila druga svetovna
vojna. Treba je najti voljo in
pogum, da prestopimo prag
sovraštva in delitev na naše in
vaše. Velika večina mlade ge-
neracije noče te delitve," je
dejal Jože Kavčič, sekretar od-
bora Skupnosti gorenjskih
partizanskih odredov in enot,
in poudaril, da je narodno
spravo možno doseči, vendar

le na zgodovinsko spoznanih
in v NOB priborjenih osno-
vah in vrednotah, ne pa tako,
da bi ob tem sprevračali zgo-
dovinska dejstva. Radovljiški
župan Janko S. Stušek je de-
jal, da so bili tudi letos ob
sprejemanju statuta občine
poskusi, da bi ukinili občin-
ski praznik ob obletnici usta-
novitve Cankarjevega bataljo-
na in ga spremenili v spo-
minski dan. To se ni zgodilo
pa tudi statut ni bil sprejet, je
dejal in izrazil upanje, da se
bodo tudi v prihodnje ob ob-
činskem prazniku srečevali
na Vodiški planini.

Srečanje na Vodiški planini
"Zgodovina postaja ujetnica politike," opozarja Ivan Cerkovnik.

Alenka Brun

V okviru praznovanj radov-
ljiškega občinskega prazni-
ka so v Radovljici pred krat-
kim odprli Kavarno kino,
obnovljen gostinski lokal v
Linhartovi dvorani Radovlji-
ca. Denar za obnovo lokala
je do četrte gradbene faze
prispevala v višini okoli sto
tisoč evrov občina, najemni-
ka Urša Cesar Artiček s po-
slovnim partnerjem Jože-
tom Grosom pa sta prispe-

vala za opremo in ureditev
terase ob vhodu v Linharto-
vo dvorane še okoli šestde-
set tisoč evrov.
Zamisel za skupno sodelo-
vanje in odprtje gostinskega
lokala se je rodila v začetku
leta 2008, ko so pripravljali
podroben poslovni načrt.
Razmišljali so o odprtju tipa
mediteranske kavarne za go-
ste vseh generacij, ki bi žele-
li v prijetnem ambientu in

ob izbrani glasbi uživati v
dobrotah klasične kavarne.
Za najemnika lokala sta bila
Urša in Jože izbrana na jav-
nem razpisu, ki ga je pripra-
vila občina Radovljica v me-
secu marcu.
Kavarna kino bo s svojo
novo podobo, ponudbo in
programom prijetno pope-
strila celostno podobo Lin-
hartove dvorane. Med ted-
nom je odprta od 7. do 23.
ure, ob sobotah in nedeljah
pa od 9. do 23. ure. 

V sredo, 20. avgusta, se od
10. do 12. ure v Kavarni obe-
tajo Likovne urice s hišo
ustvarjalnih dejavnosti Puh-
ART, 21. in 28. avgusta od
18. do 19.30 je napovedana
otroška animacijska skupi-
na Nora zabava, 21. avgusta
pa je v popoldanskem času -
ob 15. uri napovedan še kon-
cert pihalnega orkestra tabo-
ra mladih godbenic in god-
benikov. 

Linhartova dvorana 
dobila Kavarno kino

Simon Habjan

Radovljica - Maksimiljan
Kalan iz Ljubnega je zdaj
predsednik sveta občinske-
ga odbora Zares, še kot član
Liste mladih Radovljica pa
je bil pobudnik in prvi pred-
sednik občinske komisije za
mladinsko in študentsko de-
javnost, iz katere je junija le-
tos izstopil. Kot je povedal,
so v občini ustanovili komi-
sijo z namenom, da bi
usklajevala delo in progra-
me mladinskih, dijaških in
študentskih organizacij in
sodelovala pri obnovi Mra-
kove hiše v Radovljici, v ka-
teri so sedaj prostori Kluba
radovljiških študentov. "Naš
cilj je bil tudi, da imajo mla-
dinske organizacije v prora-
čunu zagotovljen denar, za
katerega se lahko potegujejo
prek javnega razpis. Na za-
četku je bilo za to zelo malo
denarja, s prizadevanji in
aktivnostjo pa nam je uspe-
lo, da je danes od takratnih
dobrih osemsto tisoč sloven-
skih tolarjev namenjenih za
projekte in programe 14 ti-
soč evrov, kar pa glede na

vse večjo angažiranost mla-
dinskih organizacij kmalu
ne bo dovolj." Kalan prav
tako predlaga, da bi v načrto-
vanem študentskem domu v
kareju H namenili prostor
tudi za Mladinski kulturni
center Radovljica, saj je pre-
pričan, da mladi v občini tak
javni zavod in prostore po-
trebujejo. Čeprav ni več član
komisije, zagotavlja, da bo v
prihodnje še vedno imel po-
sluh za mladinsko proble-
matiko. 

Dela je še veliko
Maksimiljan Kalan je izstopil iz komisije za
mladinsko in študentsko dejavnost.

Darko Marolt / Foto: Tina Dokl

Ivan Cerkovnik

Del udeležencev srečanja na Vodiški planini

Maksimiljan Kalan
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Na slovesnosti ob odprtju obnovljene Kavarne kino
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Marjana Ahačič

Kropa - Kot pojasnjujejo na
Občini Radovljica, so Agenci-
ji RS za okolje in Zavodu RS
za varstvo kulturne dediščine
v soglasje zdaj poslali novo,
že četrto različico idejnega
projekta nadomestnega Ko-
ruznega mostu v Kropi. "Za-
vod za varstvo kulturne dediš-
čine je občini posredoval
smernice za gradnjo mostu,
po katerih je treba obstoječi
vodni prag ohraniti, ker je
ena izmed glavnih vedut sta-
rega trškega jedra Krope. Po
smernicah Agencije za okolje
pa je treba pod mostom zago-
toviti pretočnost stoletnih
voda. Ta dva pogoja je projek-
tant poskušal uskladiti že s
tremi idejnimi rešitvami. 
Zadnja različica idejnega pro-
jekta pa je nastala z dodatnim
modeliranjem dveh parame-
trov profila mostu, to sta
svetla širina in svetla višina.
Pri največjem možnem raz-
ponu mostu in višini loka
mostu je s tem poseg v vod-
ni prag zmanjšan na mini-
mum, in sicer na približno
80 centimetrov," še pojas-
njujejo. "Za odgovor smo
zaprosili do 14. avgusta, po
potrebi pa bo občina v tem
mesecu v skladu s prostor-
sko zakonodajo sklicala tudi

usklajevalni sestanek s so-
glasjedajalci. Če uskladitev
idejnega projekta glede na
vodarske in spomeniškovar-
stvene pogoje ne bo možna,
bo zaradi zagotovitve poplav-
ne varnosti pred jesenskim
obdobjem potrebna odločitev
o odstranitvi sedanjega Ko-
ruznega mostu in pripravi
projekta dvižnega mostu, kot
je predlagal Zavod za varstvo
kulturne dediščine. Ker pa je
slednja rešitev po prvih oce-
nah z vidika izvedbe, uprav-

ljanja in vzdrževanja vsaj dva-
krat dražja od predlagane raz-
ličice, bo treba za njeno izved-
bo zagotoviti dodaten denar
iz proračuna," dodajajo.
Neformalna skupina kraja-
nov starega dela Krope, ki je
konec julija v Kropi sklicala
javno razpravo, nadaljuje
delo. Po prvem srečanju s
predstavniki agencije za oko-
lje in zavoda za varstvo kul-
turne dediščine so na občino
naslovili apel, naj s sanacijo
mostu in struge Kroparice

ne odlaša več. Poudarili so
tudi, da bi morali pristojni
pri nadaljevanju obnove Kro-
pe pogosteje upoštevati
mnenja, znanje in ustvarjal-
ni potencial domačinov ter z
njimi vzpostaviti odprt dia-
log. Zdaj predlagajo, da naj
se most zgradi na novi loka-
ciji, pod jezom med staro
šolo in gostilno Kovač. Pre-
pričani so, da bi bila ob ure-
jenih brežinah in očiščeni
strugi na ta način urejena
pretočnost Kroparice.

Brez soglasja o mostu
Občina Radovljica je za Koruzni most pripravila že četrto varianto, neformalna skupina krajanov
starega dela Krope pa predlaga novo lokacijo.

Med javnim pogovorom o Koruznem mostu v Kropi

Marjana Ahačič

Svetnik Drago Rozman (SD)
je spet opozoril na nevzdrž-
no stanje v neurejenem, za-
mazanem in popackanem
stopnišču na železniški po-
staji Radovljica pa tudi na
slabo vzdrževana postajališ-
ča v Globokem, Otočah in v
Podnartu. Županu predlaga,
naj znova pozove Slovenske
železnice, da objekt uredijo
oziroma poiščejo drugačno
rešitev dohoda na postajo.
Kot je v odgovoru pojasnila
Alenka Langus, vodja občin-
skega referata za razvoj, ob-
činska uprava Slovenske že-
leznice že dalj časa opozarja
na zanemarjeno stanje stop-
nišča na železniški postaji v
Radovljici. Lani so se tako
dogovorili, da obnovijo ste-
ne in jih pripravijo za posli-
kavo, pri kateri bi sodelovali
dijaki obeh radovljiških
srednjih šol. Ker so lastniki
pred zimo zamenjali poško-
dovana okna, ta pa so bila že
spomladi popolnoma unič-
ena, so se na Slovenskih že-
leznicah odločili, da zaradi

vandalizma do nadaljnjega
niso več pripravljeni investi-
rati v objekt. So pa občino
obvestili, da glede na določ-
be direktive EU, po kateri
morajo biti postaje dostop-
ne tudi invalidom, razmiš-
ljajo o ureditvi zunanjega
dostopa do železniške po-
staje. "Predstavniki občin-
ske uprave, Ekonomske
gimnazije in srednje šole
Radovljica ter Srednje go-
stinske in turistične šole Ra-
dovljica smo sklenili, da
kljub temu pristopimo k iz-
vedbi projekta, tako da bi
stene delno obnovili sami,
nato pa bi jih dijaki poslika-
li z grafiti. S tem se je stri-
njal tudi predstavnik lastni-
ka. Projekt bomo predvido-
ma realizirali v septembru,"
je še pojasnila Alenka Lan-
gus.

Darila za odličnjake
Svetnica Mateja Grčar
(SDS) je na župana naslovi-
la pobudo, da bi učenci, ki
so vseh osem razredov
osnovne šole končali z odlič-

nim uspehom, ob koncu šo-
lanja od župana poleg knjiž-
nih nagrad prejeli še za nji-
hovo starost zanimivo darilo
- karto za kopališče v Radov-
ljici. Kot je v odgovoru svet-
nici pojasnil župan Janko S.
Stušek, je prepričan, da je
knjiga - občina jim je poda-
rila Ilustrirano zgodovina
sveta - s svojim simbolnim
sporočilom o znanju in
uspehu ter s svojo spomin-
sko vrednostjo še vedno pri-

merno darilo za osnovnošol-
ce, ki so se izkazali z odlič-
nim uspehom v vseh razre-
dih. "Na sprejemu smo od-
ličnim osnovnošolcem po-
darili še USB ključe kot upo-
raben pripomoček sodobnih
generacij. Pri izboru dodat-
nega darila smo upoštevali
proračunske možnosti in
uravnoteženost vrednosti
nagradi za odlične osnovno-
šolce, dijake in študente," je
še pojasnil župan.

Zanemarjena postaja
Člani občinskega sveta naslavljajo na župana in občinsko upravo različna vprašanja in pobude, 
na katera jim potlej odgovorijo ali zagotovijo odgovor.

Zanemarjena železniška postaja v Radovljici / Foto: Cveto Zaplotnik

Radovljica

Obnovili mostiček na Gubčevi ulici 
Krajevna skupnost Radovljica je med 7. majem in 14. junijem
obnovila dotrajani mostiček (prepust) in ograjo na Gubčevi
ulici v Radovljici. Kranjska območna enota zavoda za varstvo
kulturne dediščine je izdala kulturno varstvene pogoje, načrt
obnove je izdelalo podjetje Krajinska arhitektura - Janez Doli-
nar, s. p., iz Tržiča, vsa obnovitvena dela je opravilo podjetje
Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec, s. p., z Jesenic, za nad-
zor je poskrbelo podjetje Gradbeni nadzor, Slavko Bassanese,
s. p., iz Podnarta. Skupna okvirna vrednost naložbe je bila 26
tisoč evrov in je poleg obnove pločnika v Cankarjevi ulici naj-
večja letošnja naložba v organizaciji KS Radovljica. V. K.

Radovljica

Ulična akcija SuperDružba
Ulična akcija SuperDružba, ki jo organizira Mladi forum So-
cialnih demokratov, se je v nedeljo, 10. avgusta, na svoji poti
po Sloveniji ustavila v Radovljici. Pod geslom Smo mladi, ni
nam vseeno! so mladi Radovljičani na poseben steber lahko
zapisali svoja mnenja, komentarje, predloge in ideje za
izboljšanje položaja mladih v Radovljici. Dogodka se je sku-
paj z mladimi udeležila tudi Mariana Rebernik, kandidatka
za poslanko radovljiških Socialnih demokratov na letošnjih
državnozborskih volitvah. C. Z. 

Radovljica

Pripravljajo se na volitve
Sestal se je izvršni odbor Gorenjskega pokrajinskega odbora
LDS, udeležil se ga je tudi predsednik državnega sveta Blaž
Kavčič. Glavna tema so bile priprave na volitve. Predsednica
pokrajinskega odbora Davorina Pirc je predstavila gorenjske
kandidate LDS. Glede pokrajin se v pokrajinskem odboru zav-
zemajo za pokrajino Zgornja Gorenjska, vendar samo v prime-
ru, da finančni načrt projekta ostaja pri napovedanem. V na-
sprotnem primeru zagovarjajo predlog osmih pokrajin. S. H.

Planina pod Golico 71
4270 Jesenice

Urejanje in čiščenje
prostorov in okolice

Tri zgodbe Petre Bole
V Galeriji Šivčeve hiše v 
Radovljici so 8. avgusta 
odprli in predstavili dela 
oziroma nakit Petre Bole. 
O avtorici razstave je spre-
govorila umetnostna zgodo-
vinarka Maja Kržišnik, zani-
mivo kombinacijo predstav-
ljenih treh zgodb pa si lahko
ogledate do 14. septembra.
A. B.

www.gorenjskiglas.si

Peter Kolman 

Radovljica - Program Pro-
jektno učenje za mlade
(PUM) mladim pomaga pri
ponovnem vključevanju v
redno šolanje.  Udeleženci
programa so ob koncu šol-
skega leta pripravili zaključ-
no srečanje, na katerem so
predstavili glavni projekt le-
tošnjega šolskega leta. To-
krat so se ukvarjali z glasbo
in filmom. Skupaj z men-
torji so ustvarjali avtorsko
glasbo in besedila, posneli
pa so tudi videospote, ki so
jih predstavili obiskovalcem.
Prijetno druženje se je na-
daljevalo s piknikom pred
prostori PUM-a. 
"Letos je v program PUM
vključenih 30 mladih, starih
od 15 do 25 let, ki jim ni
uspelo dokončati osnovne
ali srednje šole. Spodbuja-
mo jih, da se spet vključijo v

šolo, ponudimo jim učno
pomoč, poleg tega pa so jim
na voljo različne interesne
dejavnosti - kuhanje, film,
šport, preventivne in druge
delavnice ...," je povedala
mentorica Jasmina Šubic. 
Radovljiški PUM, ki deluje v
okviru Ljudske univerze Ra-
dovljica, je v času slovenske-
ga predsedovanja Svetu Ev-
ropske unije svoje delo
predstavil 11. in 12. junija v
Mariboru na konferenci o
evropskih socialnih skladih.
Konferenca je želela spod-
buditi razpravo in najti rešit-
ve za uspešno vključevanje
mladih na trg dela. Organi-
zatorji so tokrat vključili
tudi mlade, ki so iz lastnih
izkušenj in doživljanj pred-
stavili svoje poglede. Prav
delo PUM-ovcev je bilo spre-
jeto kot primer dobre slo-
venske prakse, ki se lahko
prenaša tudi v druge države. 

PUM-ovci na evropski
konferenci
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Mnenja

za šolsko/študijsko leto 2008/2009 razpisujemo:

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
za dijake, dijakinje, študente, študentke 

zaključnih letnikov (III. in IV. letnik) ter absolvente 
oz. absolventke in sicer:

● 1 štipendija za poklic oblikovalec kovin - orodjar
● 3 štipendije za poklic strojni tehnik
● 2 štipendiji za poklic elektrotehnik - elektronik
● 2 štipendiji za poklic univ. dipl. inž. strojništva
● 2 štipendiji za poklic dipl. inž. strojništva
● 1 štipendija za poklic dipl. inž. elektrotehnike

Smo dobaviteljsko podjetje na področjih finomehanike,
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem zahtev-
nih sistemov, izdelkov in tehnologij, v celoti usmerjeno v
izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni
in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je 
za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 
zaposlenih prejelo mednarodni naziv "Vlagatelji v ljudi".

Cenimo samostojnost, komunikativnost, ustvarjalnost, priprav-
ljenost za timsko delo ter željo po pridobivanju novih znanj in
srečevanju z novimi izzivi.

Kandidati naj pošljejo prijave (prošnjo s kratkim življenje-
pisom, kopijo zadnjega šolskega spričevala ali potrdilo o
opravljenih izpitih za preteklo leto ter morebitna priporo-
čila) do 31. 08. 2008 na naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Kadrovska služba
Lipnica 8
4245 Kropa

Za informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 04/53 55
110 (ga. Vesna Ogrinec), oziroma nam pišite na elektronski
naslov: vogrinec@iskra-mehanizmi.si. Več o podjetju pa si
lahko ogledate na spletni strani: www.iskra-mehanizmi.si.

V vodniku je opisanih  
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Jelena Justin

Pozdravljene gore

V rubriki Mnenja bomo ob-
javljali pisma, ki ne bodo
daljša od 2.500 znakov (s
presledki).

Uredništvo

Pogled na razvojni
program Občine
Radovljica z 
drugega zornega
kota
Priprava Razvojnega progra-
ma (RP) zahteva veliko zna-
nja, poznati je treba realne po-
trebe in imeti izdelano vizijo
enakovrednega razvoja občine.
Ker je ta dokument, določen z
zakonom, hkrati obvezna pod-
laga za pripravo dveletnega ob-

činskega proračuna, je toliko
bolj razumljivo, da ga ne more-
mo sprejeti z levo roko. Glede
na številne predloge bi lahko re-
kli, da komisija naloge ni opra-
vila najbolje, zato se ni čuditi,
da je župan sprejem RP preložil
in podaljšal možnost za dodat-
ne pobude. Svetniška skupina
SDS je v konstruktivni razpravi
podala vrsto pomislekov in do-
polnil. Osnovna ugotovitev je,
da v RP ni jasne vizije oz. ni do-
ločena prioriteta vlaganj, saj
preštevilne postavke krčijo celo-
vitost nekaterih projektov. 
V RP za obdobje 2009-2013
ugotavljamo, da načrtovalec
močno zanemarja pomen go-
spodarstva, saj nekaj deset tisoč
evrov, raztresenih po nekaj po-
stavkah, ni resen pristop. V pro-
gramu ne zasledimo načrta,

kako bo občina spodbujala raz-
voj podjetništva in gospodar-
stva. Kako naj si sicer tolmači-
mo dejstvo, da podpori tehni-
škim in razvojnim idejam, pod-
jetništvu med mladimi, štipen-
diranju, informiranju in uspo-
sabljanju podjetnikov v tem
"razvojnem programu" ne na-
menjamo niti evra.
Obnova cestne infrastrukture

mora imeti natančno izdelan
program, a dokler na celotnem
delu občine ni urejenih cest, ni-
mamo razloga, da npr. asfalti-
ramo cesto Lipnica-Goška ra-
van. Pozitivno gledamo na pro-
gram preskrbe s pitno vodo, vse-
eno pa bi sanaciji dotrajanega
azbestnega omrežja morali dati
večji pomen. Enak pogled ima-
mo tudi na odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda. Ugotavlja-
mo pa, da je področje ravnanja
z odpadki nedorečeno in nere-
šen problem. Investicije v šolstvo
in otroško varstvo morajo imeti
najvišjo prioriteto.
Energetska sanacija objektov
osnovnih šol, vrtcev in zdrav-
stvenih domov mora imeti ab-
solutno prednost. Investicije v
obnovljive vire energije, pridobi-
vanje električne energije iz sonč-
ne energije, t. i. fotovoltaika, so
v sedanjosti nujnost in upravi-
čena investicija, ki mora imeti
prednost pred drugimi podobni-
mi projekti. 
Ker je prispevek glede dolžine

omejen, omenjam samo glavne
pomisleke. Upam, da bo komi-
sija za razvoj tehtno obravna-
vala naše pobude.

Zvone Prezelj, 
svetnik SDS 

Saj ni res ... Pa je!
V zadnji številki Deželnih no-
vic smo lahko prebrali pogovor
z županom, kjer se med drugim
dotakne - ampak res le dotakne
- naše nesojene deponije na Čr-
nivcu. Pove nam, da iz vsega
tega ne bo nič ... Čudovito, žu-
pan! Potem ko je bilo potroše-

nih oz. zdaj vidimo, da je pra-
va beseda zapravljenih, 860 ti-
soč evrov za ta opevani projekt,
je zdaj napočil trenutek resnice
... Seveda zdaj bo župan spet
povedal, da je to dragoceno ob-
činsko premoženje. Že pred ne-
kaj meseci sem vprašal in spet
sprašujem: kako bomo to pre-
moženje uporabili? Za kakšen
namen in ali je to zemljišče
sploh možno komu prodati?
Po županovih besedah je seve-

da kriva država (beri: sedanja
vlada), čeprav je dokazljivo Ob-
čina Radovljica tista, ki je za-
močila v postopkih. A naš žu-
pan rad kaže s prstom na dru-
ge, s tem pa želi odvračati po-
zornost z lastne nesposobnosti.
Zadnji tak primer je obnova
Krope, kjer smo tako na sejah
občinskega sveta (OS) kot v jav-
nosti lahko poslušali jadikova-
nje o državi, ki nima posluha in
noče odvezati mošnjička, čeprav
občina dela vse tako kot je treba
...Res?
A kako to, da smo potem v

Delu 30. julija 2008 lahko pre-
brali odziv Ministrstva za oko-
lje in prostor, kjer je točno nave-
deno, kako so zadeve potekale.
Iz zapisanega se da razbrati,
da je bila občina tista, ki se ni
odločila za izbiro izvajalca za
ureditev Krope. Prav tako obči-
na ni podala vloge za soglasje k
obnovitvi oz. gradnji Koruzne-
ga mostu ... Zanimivo branje.
Spet se človek vpraša, kdo koga
zavaja?
Vse to so očitno dokazljiva dej-

stva. Sam sem zaradi opozarja-
nja na javni interes postal tože-
na stranka v postopku na sodiš-
ču (toži me podžupan SD Re-
bec), čeprav sem zgolj spraševal
o porabi denarja. Sprašujem pa
se, kdo bo poklical na odgovor-
nost župana, ki s tako lahkoto
premetava sto tisoče evrov za re-
kreacijske parke in parkirne
prostore. Brez problema je bila
naknadno postavljena ograja
na športnem parku, ki ni bila
zajeta v načrtu - okoli trideset ti-
soč evrov. To je izjava direktorja
občinske uprave na seji OS. 

Občani, se zavedate, da je 23
parkirnih mest v Lescah stalo
reci in piši 117 tisoč evrov???
Ob tem pa v šolah zamakajo
strehe?? Bilo bi smešno, če ne bi
bilo žalostno ...Vemo, da so od-
prtja cest, parkirnih mest pri-
ložnost za lepe sličice v časopi-
sih, kajti bližajo se volitve. V
zadnji številki Deželnih novic
sem naštel osem slik našega žu-
pana ... Opozicija se mora bori-
ti za vsak stavek čez predpisa-
nih 2.500 znakov v Deželnih
novicah, karavana naših občin-
skih vladarjev pa gre nemoteno
dalje. Tečnega opozicijskega
svetnika pa se poskuša utišati s
tožbo. Župan, saj se spomnite,
kako ste mi privoščljivo siknili,
češ zdaj pa imaš, kar si iskal ...
To je bilo na seji OS ... Slišal
sem vas in oba veva, da je bilo
tako, čeprav seveda ni dokaza
... Tako je v Linhartovem me-
stu. Naš slavni someščan bi še
danes imel o čem pisati!

Marjan Vidic, 
svetnik SDS

Odgovor gospe
Kokaljevi
V Deželnih novicah z dne 25.

julija si je gospa Kokaljeva pri-
voščila kar resno blamažo.
Zapisala je, da ima ALC JGZ
ponižujoč odnos do prebival-
stva in da ga goljufa. Za to tr-
ditev ne navede nobenega do-
kaza. Napiše pa, da je vesela
ustanovitve Društva gibanja
proti hrupu, katerega članica
je tudi sama. 
To društvo ima na svoji strani
v enem od prvih dokumentov
jasno napisan cilj - zaprtje le-
tališča. Gospa Kokaljeva trdi,
da so njihovi cilji v medijih
narobe predstavljeni. Ne vem,
ali gre v tem primeru za laž,
ponižujoč odnos do nas, ki naj
ne bi znali prebrati takih ci-
ljev, ali pa za nepoznavanje
društvenih dokumentov. S
strani društva, katerega pred-

stavnica je gospa Kokaljeva, so
bile podane izjave, da je treba
aeroklub zapreti, leški padalci
pa naj se vozijo na Dolenjsko
in skačejo na tamkajšnjem vo-
jaškem letališču. To pa je res
ponižujoč odnos do ljudi. 
Trditve društva, da se hrup na
letališču povečuje, so popolno-
ma neosnovane. Domačini se
še dobro spomnimo časov, ko
se je jutranje ogrevanje motor-
jev jasno slišalo do vasi Gori-
ca. Danes slišimo letalo nekaj
sekund ob preletu. Zelo zani-
mivo je tudi zavajanje z ra-
kotvornim gorivom. Letalsko
gorivo je le prečiščeno avtomo-
bilsko. Podobno nesmiselne so
tudi trditve o konkuriranju
Brniku. 1150 metrov dolga ste-
za naj bi konkurirala 3300
metrov dolgi. Kako naj imenu-
jemo to početje - zavajanje, go-
ljufija, popolno neznanje? 
Takih neresnic, zavajanj in
poskusov goljufanja bralcev bi
lahko naštel še kar nekaj, ven-
dar je ta rubrika za to prekrat-
ka.
Zoprno je, da nas gospa uči
osnov lepega obnašanja in nas
obtožuje poniževanja in golju-
fanja brez enega samega do-
kaza. Mnogo primerneje bi
bilo, če bi to lekcijo razložila v
društvu, v katerem igra vidno
vlogo, ali pa če bi kritično pre-
brala lastni zapis. 
ALC za razliko od omenjene-
ga društva ne bo izkoristil veli-
ke podpore okoličanov za na-
pad na nasprotno stran. Niko-
mur ne bomo jemali z zako-
nom določenih pravic. Ne
bomo poskušali ukiniti ome-
njenega društva in tudi ne
bomo pošiljali njihovih članov
na Dolenjsko ali kam drugam.
Mi se zavedamo, da so zakoni
pomembnejši od števila podpi-
sov. Držali se bomo zakonov
in demokratičnih načel. Zara-
di tega nas rahlo moti, da nas
blatijo ljudje, ki se teh načel ne
držijo. 

Pavel Škofic, 
direktor JGZ ALC

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

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

Nudimo vam pestro izbiro:

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

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

in ostale pozamenterije.
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Količina odpadkov, ki jih vsak dan postavi-
mo pred vrata, bolj kot vse drugo govori o
tem, kako potratno je naše gospodinjstvo.
Povprečno gospodinjstvo napolni smetnjak
v enem tednu, kar v letu znese 5.200 kubič-
nih metrov odpadkov. Gore smeti narašča-
jo, tako kot se povečujeta naš življenjski
standard in gospodarska rast. Proizvodnja
ustvarja porabo, zato kupujemo več in po-
gosteje, dostikrat tudi stvari, ki jih sploh ne
potrebujemo ali jih uporabljamo samo en-
krat. Veliko denarja recimo damo za emba-
lažo, ki jo odvržemo v smeti tisti trenutek, ko
pridemo domov.
Vsak prebivalec Slovenije pridela v povpre-
čju okoli 418 kg različnih vrst komunalnih
odpadkov in 0,3 kg nevarnih odpadkov.
Toda težava ni le v neobvladljivih količinah.
Kemične snovi v smeteh - živo srebro, kad-
mij in nikelj iz baterij, ostanke topil, maziv,
olj, barv, lakov, pesticide in še mnogo dru-
gih - voda izpere v zemljo, od tam pa prej ali
slej pridejo v vir pitne vode, v hrano in konč-
no v naša telesa.

Količine

- Koliko odpadkov bomo "naredili" v svojem
življenju? Toliko, kolikor je teža odraslega
človeka, pomnožena s 600;
- v Sloveniji imamo med petdeset in šestde-
set tisoč manjših divjih odlagališč odpad-
kov;
- na leto proizvedejo Evropejci toliko odpad-
kov, kolikor tehta štiri tisoč Eifflovih stolpov;
količina pa vsako leto naraste še za nadalj-
njih deset odstotkov;
- gozdne živali se dostikrat ranijo na odvrže-
nih pločevinkah, poginejo od lakote, ko se

jim glava zatakne vanje ali zato, ker pogolt-
nejo cigaretne ogorke;
- Evropejci na dan odvržejo 43 tisoč kubič-
nih metrov hrane.

Predelava

- Dve tretjini vseh odloženih odpadkov je
mogoče predelati ali znova uporabiti;
- embalaže, ki je sestavljena iz večjih kosov
različicah materialov, se ne da predelati;
- najlažje je predelati papir, lepenko in
organske snovi, steklo in kovine, najtežje
plastiko, pri kateri je možnost predelave
zelo omejena, in mešane smeti;
- sežiganje na vrtu za hišo je verjetno najne-
varnejši način, kako se znebimo odpadkov:
v zrak spustimo veliko škodljivih ali celo stru-
penih plinov.

Organski odpadki

- Organski odpadki predstavljajo dobro tret-
jino gospodinjskih odpadkov;
- z zbiranjem in kompostiranjem lahko dose-
žemo preusmeritev precejšnjega dela od-
padkov z odlagališč;
- če biološko razgradljive odpadke kompo-
stiramo sami, dobimo odličen humus, ki ga
porabimo na vrtu ali za sobne rastline.

Kovine

- Aluminij je kovina, ki je na Zemlji porabimo
največ, odkrili pa so ga šele leta 1820;
- danes je letno v obtoku okoli sto milijard
pločevink za pijačo in večina je aluminijasta;
- štiri petine aluminija bi lahko znova predelali,
približno toliko pa ga preprosto odvržemo;

S predelovanjem odpadnega aluminija lah-
ko prihranimo do 95 odsotkov boksita in
metalurškega koksa.

Steklo

- Steklo predstavlja približno desetino vseh
gospodinjskih odpadkov;
- četudi steklo ni škodljivo, razpada zelo dol-
go - štiri tisoč let;
- vsako leto zmečemo stran 28 milijard ste-
klenic in kozarcev. Za izdelavo ene tone ste-
kla je potrebnih 140 litrov nafte, zato meta-
nje steklenic v smeti pomeni veliko zaprav-
ljanje energije;
- energija, ki jo prihranimo s predelavo ene
steklenice, zadošča za to, da stovatna žarni-
ca sveti štiri ure.

Plastika

- Plastika predstavlja več kot desetino vseh
gospodinjskih odpadkov;
- plastične vrečke so med najpogostejšimi
vzroki za smrt morskih želv. Želve jih požre-
jo, ker mislijo, da so meduze, in se tako za-
dušijo;
- veliko plastičnih predmetov ima le nekaj
sekund dolgo koristno življenjsko dobo, raz-
padajo pa stoletja;
- pri sežigu PVC nastajajo strupeni plini, kot
je denimo dioksin.

Papir

- Papir je ena izmed snovi, ki jih je najlaže
predelati in spet uporabiti;
- belila (klor) spadajo med najhujše onesnaže-
valce okolja, zato z recikliranjem papirja
zmanjšamo tudi onesnaževanje vode in zraka;
- nekatere vrste papirja je mogoče predelati
celo po sedemkrat.

Gume

- Za izdelavo pol kilograma surove gume
potrebujemo 4,5 kWh energije, za izdelavo
pol kilograma predelane gume pa samo
1,3 kWh;
- predelano gumo lahko uporabimo za avto-
mobilske gume, lepila, izolacijo žic in cevi,
zavorne obloge, tekoče trakove, podloge
preprog, kolesa;
- koščke zmlete gume lahko primešamo as-
faltu in z njim tlakujemo ceste, piste, igriš-
ča in tekaške steze. Če asfaltu dodamo
gumo, bo imel tlak od 4- do 5-krat daljšo
življenjsko dobo.

Dvajset malenkosti, ki vam povedo, kako
dobro ravnate z Zemljo v vašem gospodinj-
stvu.

Naredite X pri tistih, s katerimi vplivate na
zmanjšanje onesnaženosti.
Stvari, ki jih ne potrebujemo več, zamenja-
mo, oddamo, prodamo ali podarimo.
Držimo se načela Preprečuj - zmanjšuj -
uporabi znova - recikliraj.
Ko kupujemo, smo pozorni na količino em-
balaže in jo poskušamo zmanjšati, tako da
jo zavrnemo ali pa kupujemo izdelke v em-
balaži, ki jo je mogoče reciklirati.
Odpadke vedno ločujemo na skupine, ki
jih je mogoče reciklirati: steklo, papir, pla-
stično embalažo, kovine, pločevinke,
organske odpadke. 
Izberemo embalažo iz naravnih materialov;
mogoče jo je predelati.
Ko gremo v trgovino, imejmo s seboj npr.
platneno vrečko za večkratno uporabo, po-
leg tega pa še vrečke za tehtanje zelenjave
in sadja, ki jih uporabimo večkrat.
Tiskamo in fotokopiramo obojestransko;
tako porabimo polovico manj papirja.

Na pošti kupimo nalepko za nabiralnik in
tako smo raznašalcem povedali, da ne po-
trebujemo tiskovin, ki jih nismo naročili.
Izrabljene baterije vrnemo v trgovino, kjer
smo jih kupili.
Kupujemo baterije, ki jih znova lahko polni-
mo. Polnilec je lahko na sončne celice,
tako da sploh ne potrebujemo elektrike.
Star avtomobilski akumulator zamenjamo
za novega oziroma ga pustimo v prodajalni,
da gre v predelavo.
Motorno olje menjamo na bencinski črpal-
ki ali pri serviserju, nikakor pa ne sodi v za-
bojnike za odpadke, v odtok ali na tla.
Odslužen avtomobil in odpadne gume od-
damo v predelavo.
Uporabljamo bombažne plenice, le redko
plenice za enkratno uporabo, tako smo pri-
jaznejši do okolja in do otrokovega zdravja.
Nevarne odpadke hranimo posebej in zu-
naj dosega otrok. Oddajamo jih na zbirnem
centru.
Zdravil, ki jim je pretekel rok, ne mečemo v
smeti. Oddajamo jih v zbirnem centru.
Na vrtu kompostiramo oziroma predeluje-
mo organske in zelene odpadke. Izbiramo
oblačila iz naravnih materialov in se izogiba-
mo sintetičnih in tistih, ki so označena kot
mešanica z naravnimi materiali.
Vse vrste odpadne bele tehnike, pohištva,
talnih oblog, električnih aparatov, koles,
žimnic oddamo na organiziran kosovni od-
voz ali na zbirni center.
Vse gradbene odpadke odpeljemo na za to
namenjena odlagališča.

Zelo veliko pa zopet lahko naredimo ravno
mi, ki vsak dan povečujemo kupe smeti.
Zmanjševati jih lahko začnemo že tako, da
kupujemo manj oziroma samo takšne stva-
ri, ki nimajo veliko nepotrebne embalaže.
Odločimo se za izdelke, ki jih je mogoče
uporabljati dlje časa ali so biološko raz-
gradljivi oziroma jih po preteku roka upo-
rabnosti lahko vrnemo v predelovanje.

Česar ne potrebujemo več, lahko komu

podarimo. Predvsem pa - ne ustvarjamo

vedno novih odpadkov.

Človeka spoznaš po količini odpadkov

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

www.komunala-radovljica.si

Zbirni center Radovljica je odprt:
-  ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 14. ure,
-  sreda od 8. do 18. ure,
-  sobota od 8. do 12. ure.

Dežurni vodovodni monter GSM: 031/210-023.
Pokopališko -pogrebna služba GSM: 041/655-987.
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Hlebce - "Že to, da si neko-
mu potreben, je dober obču-
tek, ki ti daje moč in motiva-
cijo za vsakdanje delo," pra-
vi Saša Sušnik, ki je patro-
nažna sestra že trideset let.
S svojo malo Pando se vsak
dan pripelje vsaj k šestim,
včasih tudi dvanajstim bol-
nikom. V soncu in dežju, v
vročini in mrazu, dopoldne,
kadar je treba, pa tudi popol-
dne in zvečer. "Na kakšen
"slab" dan tudi mene zami-
ka, da zjutraj sploh ne bi
vstala iz postelje," pripove-
duje prepričljivo in toplo.
"Ko pa pomislim na svoje
bolnike, mi niti na misel več
ne pride, da bi ostala doma.
Ljudje, h katerim hodim,
me poznajo, mi zaupajo.
Morda so takrat, ko se prvič
oglasim v hiši, še malo zadr-
žani, a že ob drugem obisku
sem "njihova". To je obveza,
ki pa mi daje tudi moč za
delo, ki ni lahko."
Najtežje ji je še vedno takrat,
ko mora priti k mladim
umirajočim. "Mlad človek
se težko sprijazni s tem, da
se njegova pot končuje. Me
pa ne moremo delati čude-
žev niti dajati lažnega upa-
nja. Bolnik nam mora za-
upati, zagotoviti mu mora-
mo občutek varnosti - sama

dosledno naredim čisto vse,
kar obljubim, da bom stori-
la. Res je pogosto hudo, a
kljub temu na terenu rada
prevzamem prav najtežje
bolnike. Morda zato, ker
sem starejša ..."
Saša Sušnik se je v zdrav-
stvenem domu Radovljica
zaposlila takoj po končani
srednji šoli. Že leta 1980 je
začela delati v patronažni
službi na terenu kot sestra
za nego bolnika na domu in
tako orala ledino na podro-
čju zdravstvene nege. "Pri
svojem delu se srečujem z

radostmi in bolečino. Vsake-
mu bolniku skušam poma-
gati, kolikor se da, pa naj bo
to z lajšanjem bolečin, na-
sveti, poučevanjem svojcev,
raznimi intervencijami, kot
so zagotavljanje preskrbe z
zdravili, ortopedskimi pri-
pomočki ... Pogosto moram
bolniku zagotoviti zdravnika
pa sodelovanje sosedske po-
moči, socialne službe, nego-
valke, fizioterapevtke in dru-
gih. Velik problem nastane
takrat, kadar bolnik živi
sam, takrat je naša vloga še
toliko bolj pomembna."

In kako poskrbi zase? Oh, se
nasmehne, zdaj je lažje kot
včasih. Spomnim se, da so
mi na začetku umirali po tri-
je, štirje bolniki na teden.
Smrt me je tako pretresla,
da sem obupovala in mislila
odnehati. Pa mi je mama,
tudi zaposlena v zdravstvu,
rekla: "Ja, kdo pa bo skrbel
zanje, če ne boš ti?" Od ta-
krat naprej mi je jasno,
kakšno je moje poslanstvo.
Saj sem res ves čas v skrbeh

in tudi pod precejšnjo mero
stresa - nikoli ne vem na-
tančno, kaj me čaka. A tu, v
službi, smo s kolegicami
krasna ekipa. Vsako jutro,
ko se zberemo, se veliko po-
govarjamo in smo druga
drugi v oporo. Dobro pa so-
delujem tudi z vsemi drugi-
mi - zdravniki in delavci
zdravstvenega doma, kjer je
delo pod vodstvom dr. Maje
Petrovič Šteblaj odlično
organizirano." 

Marjana Ahačič

Radovljica - "Na Sončkovih
počitnicah mi je najbolj
všeč, da počnem in vidim ti-
sto, česar sicer ne bi - preži-
vim dan s pastirjem med
ovcami, poslušam pravljice
na Dovjem ...," je povedala
trinajstletna Ana, enajstlet-
ni Nace pa je dodal, da je na
Sončkovih počitnicah ena
prijetnejših stvari tudi mali-
ca. "Na skupno mizo zloži-
mo vse, kar smo prinesli s
seboj ... Ne, požeruhov ni,
dovolj hrane je za vse lač-
ne," se široko nasmehne.
Sončkove počitnice je v Ra-
dovljici prvič že pred se-
demnajstimi leti organizi-
rala Rezka Šubic Pleničar,
še sedaj duša poletnega
druženja radovljiških otrok
in pogosto tudi njihovih
staršev. Letos je za skupine
povprečno dvajsetih osnov-
nošolcev - ob spremstvu
staršev ali starih staršev so
bili veseli tudi mlajših - skr-
belo pet pedagoških vodij
in devet prostovoljcev, sred-
nješolcev in študentov. Za
otroke so pripravili deset

dnevnih izletov. "Ob torkih
se igramo, zabavamo in gi-
bamo v bližnji okolici Ra-
dovljice. Ob sredah našemu
druženju želimo dodati ne-
kaj izobraževalnih vsebin.
Četrtki so namenjeni celos-
tnim doživetjem - takrat se
prestavimo v drugačno oko-
lje ali čas - v adrenalinski
park, med junake triglav-
skih pravljic ...," je poveda-
la Tatjana Pintar, ena od vo-
dij Sončkovih počitnic. Pri-
pravili so Sončkovo prven-
stvo v nogometu, se s škra-
tom Galom odpravili v Na-

rodno galerijo v Ljubljano
ter se pogumno preizkusili
v Doživljajskem parku na
Jezerskem. Zadnji Sončkov
počitniški dan je bil v torek,
5. avgusta.
Cena enega izleta je bila za-
res simbolična - en evro.
Organizatorji, vsi prostovolj-
ci v okviru župnijske Karitas,
so bili veseli tudi pomoči do-
natorjev in staršev, slednjih
predvsem pri prevozih. "Ne-
kaj je za program sicer pri-
spevala občina, a je žal tako,
da se ena organizacija na
razpis lahko prijavi le z enim

projektom. Zato bi bili zelo
zadovoljni, če bi bilo razpi-
sov za preventivne socialne
programe, ki jih pripravlja-
mo, v bodoče v občini več,"
je povedala Beti Urh.
Tudi letos bodo Sončkovo
poletje zadnjo nedeljo v av-
gustu zaključili s tradicional-
no prireditvijo Sončkovo po-
poldne, a še prej so šli v za-
četku avgusta na letovanje v
Savudrijo - prvih pet dni je
bilo namenjenih samo otro-
kom, v naslednjih petih dneh
so se jim pridružili tudi star-
ši oziroma stari starši.

Široko srce Saše Sušnik
Patronažno sestro Aleksandro Sušnik iz Hlebc so njeni pacienti v akciji revije Zdravje izbrali za 
najsrčnejšo patronažno sestro v Sloveniji.

Pestri dnevi Sončkovih počitnic
Sončkove počitnice je pred sedemnajstimi leti prvič organizirala Rezka Šubic Pleničar. Še vedno 
privlačijo mlade vseh starosti.

Živa in Rok - 
PGD Hlebce

Radovljica - Avtobus je naj-
prej pobral otroke v Hlebcah,
nato še na Brezjah in že smo
odhiteli proti morju. Imeli
smo deset dni sončnega vre-
mena, zato smo se vsak dan
kopali. Tako kot lani so tudi
letos potekale posebne igre,
ki so se imenovale GIMI
igre. Sestavljali so jih slikov-
ne skrivalnice, gasilec ne jezi
se, tombola, športne igre, ča-
sopisni ABC, kviz, pantomi-
ma, obiskal pa nas je tudi cir-
kus. Otroci so bili razporeje-
ni po starosti v dve kategori-
ji. Pri mlajših so zmagali Su-
per rokerji, pri starejših pa
Skupina brez ideje. Letos
smo imeli celo svojo himno,
ki smo jo peli vsak dan leto-

vanja. Ocenjevali smo tudi
urejenost sob, tako otroških
kot tudi sob mentorjev. Pri
mlajših so zmagale Jera,
Neža in Sara, pri mentorjih
naša nova mentorica Polona.
Ker je bila na letovanju kot
mentorica prvič, je preživela
tudi čisto pravi gasilski krst.
Otroci so najbolj nestrpno
čakali odhod v Novigrad, kjer
so si lahko na stojnicah na-
kupili igrače, nakit ali pa da-

rila za svoje najbližje. Zadnji
dan jih je čakalo preseneče-
nje, vožnja z motornim čol-
nom, starejše pa adrenalin-
ska vožnja z mini banano -
krokodilčkom.
Med letovanjem smo dobili
kar nekaj obiskov. Poleg
staršev so nas obiskali tudi
predsednik, poveljnik in
predsednik mladinske ko-
misije GZOR. Tako kot smo
bili mi zadovoljni s Pineo in
njenim vodstvom, tako so
bili tudi oni zadovoljni z
nami. Zadnja dva večera so
nam v Pinei pripravili ples,
po katerem smo utrujeni
kmalu zaspali. Zadnji večer
je gospa Irena vsakomur po-
darila igračko, mi pa njej ga-
silni aparat.
Deset dni je minilo prehitro
in že je prišlo pakiranje kov-

čkov, pospravljanje sob in
odhod proti domu. Ko so
nam zaposleni pomahali v
slovo z belo zastavo, smo se
odpravili v Valico na pico.
Po pici pa sta sledila še
ogled Luke Koper in vožnja
proti domu. Na Brezjah in v
Hlebcah so starši že nestrp-
no pričakovali svoje otroke,
otroci so jim stekli v objem,
a hkrati so se že veselili na-
slednjega letovanja.

Mladi gasilci 
na letovanju
Gasilska mladina iz Gasilske zveze občine 
Radovljica se je zopet odpravila na letovanje, 
tokrat namesto v Savudrijo v Pineo. Letovalo je
petdeset otrok in sedem mentorjev pa tudi Jani,
novi vodja letovanja.

Saša Sušnik

Med Sončkovimi počitnicami

Najtežje ji je še vedno
takrat, ko mora iti k
mladim umirajočim
ljudem. Mlad človek
se težko sprijazni s
tem, da se njegova pot
končuje.

Med letovanjem v Pinei

Radovljica

Otroško veselje v Pineti
Najstarejši otroci iz vrtcev radovljiške občine so bili od 23.
do 30. junija na letovanju v Pineti, kjer so spoznavali značil-
nosti morja, se preizkušali v plavanju, se družili in se vese-
lili. V vrtcu se zahvaljujejo ekipi, ki je otroke odgovorno
spremljala na letovanju in hkrati želijo otrokom srečno pot
v šolo. C. Z.
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Lesce - Skupaj z vodjem izo-
braževanja Gabrom Pesja-
kom je sredi julija na letališ-
ču v Lescah na prve samo-
stojne lete pripravljala novo
generacijo jadralnih pilotov.
Letos jih je bilo trinajst, že v
začetku leta so se naučili os-
nov, junija pa je sledilo štiri-
najstdnevno praktično uče-
nje in prvi samostojni vzleti. 
"Ko z učencem prvič skupaj
sedeva v jadralno letalo, naj-
prej vse naredim sama, on
le opazuje. Drugi start že
narediva skupaj, pri vsakem
naslednjem pa bolj in bolj
samostojno upravlja letalo.
Nazadnje le še korigiram
napake in puščam vedno
več samostojnosti. Na kon-
cu niti napak ne popravljam
več in pustim, da tudi to na-
redi sam - no, dokler je še
varno," je odločna inštruk-
torica Tanja Pristavec. "Ko
naredijo pet letov, pri kate-
rih mi jih ni treba poprav-
ljati, so pripravljeni za sa-
mostojen start. Nikoli še ni
šlo nič narobe, vem, da jim
lahko zaupam - sicer jih ne
bi samih spustila gor - pa je
vseeno takrat kar precej
stresno tudi zame. Z učen-
cem sem povezana prek ra-
dijske zveze, a v letalu je
vendarle sam ..."

"Vse gre tako postopoma, da
se niti ne zavedaš, kdaj za-
čneš sam leteti. Inštruktor
postaja vedno bolj tih in na-
enkrat - letiš! Seveda te je
malo strah, ker nikoli ne
veš, kaj se ti lahko zgodi,
ampak tudi v tem je čar," je
bil navdušen Jernej Prista-
vec, eden od udeležencev le-
tošnje šole jadralnega lete-
nja. "Dvakrat sem imel pri-
ložnost leteti z izkušenimi
mojstri in obakrat sem ne-
skončno užival," je pojasnil
razloge, da se je odločil za
tečaj letenja. "V meni je bolj

in bolj rasla želja po tem, da
se tudi sam naučim," se ši-
roko nasmehne. 
Aeroklub Lesce že več kot
štirideset let pripravlja to-
vrstne tečaje, letos se ga je
udeležilo trideset bodočih
jadralnih pilotov. "Kraja-
nom bi se radi opravičili za
povečan hrup v teh dneh.
Trudili smo se, da bi bili
čim manj moteči: v nedeljo
nismo leteli, sicer pa smo
začenjali po osmi uri, po še-
sti popoldne pa smo bistve-
no zmanjšali frekvenco le-
tov." Teoretični del izobra-

ževanja so začeli že spomla-
di, ko so se spoznavali s
predmeti, kot so vremeno-
slovje, aerodinamika, grad-
nja in konstrukcija letal, na-
vigacije in radio povezave. V
prvi polovici julija je sledil
praktični del, v katerem so
se naučili varno poleteti, ob-
vladati letalo v zraku in var-
no pristati. "Opravili so oko-
li 60 startov ter 6 do 10 ur
letanja," je povedal Gaber
Pesjak. "A to je le osnova.
Tisti, ki imajo ambicijo, da
bi se šolali za jadranje, lahko
nadaljujejo izobraževanje."

Prvič poleteli pod nebo
"Seveda zaupam, da bo vse, kot mora biti, drugače jih ne bi samih pustila gor, a je vsak prvi let mojih
učencev kar stresen tudi zame," z nasmehom pove Tanja Pristavec, učiteljica jadralnega letenja.

Radovljica

Veselo na počitnice
Učenci Osnovne šole Antona Janše v Radovljici so se tudi le-
tos za konec šolskega leta odpravili na izlet. Ker so posebej
navdušeni planinci - več kot polovica vseh je članov planin-
skega društva - so se tudi ob tej priložnosti podali na poho-
de. Mlajši za dva dni na Primorsko, kjer jih je v skorajda prav-
ljični hiški gostil kar šolski hišnik Milan Černe z družino, sta-
rejši pa na štiridnevni morsko-planinski tabor v Strunjan. 
Tudi letos so konec šolskega leta praznovali s kratko pred-
stavitvijo najbolj zanimivega in vznemirljivega dogajanja
med letom. V priložnostni predstavi se je čistilka, ki jih sep-
tembra vse prestrašene bodrila, potožila, da z njimi ni ime-
la nobenega pravega dela ... Dvema odličnjakoma, Radovlji-
čanoma Doroteji Satler in Klavdiju Markiču, so ob tej prilož-
nosti podelili priznanja ter se poslovili od dveh učencev, ki
jeseni odhajata v službo: Anita Močnik je šolo A. Janše 
obiskovala sedemnajst let, Mirsad Veseli pa je bil njihov
učenec in sošolec kar dve polni desetletji. M. A.

Trinajst letošnjih tečajnikov z inštruktorjema Tanjo Pristavec in Gabrom Pesjakom 

Že počitniško razpoložene Sandra, Anita in Metka

Harmonikarski orkester med nastopom v Italiji
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Marjana Ahačič

Radovljica - Vsaj za avtobus
ali dva otrok, obutih v zanes-
ljive pohodne čevlje ter z na-
hrbtniki, polnimi okusne
malice in rezervnih oblačil,
se je enkrat mesečno odpra-
vilo na planinski pohod. De-
vet pohodov so v mladin-
skem odseku PD Radovljica
pripravili letos - enkrat me-
sečno, ob sobotah. Kot je po-
vedala vzgojiteljica Jana
Dvoršak, ki skupaj s kolegi-
cami skrbi za najmlajše po-
hodnike, mladi planinci
okoliške kraje že dobro po-
znajo, zato so se še posebej
radi odpravili kam dlje, v ne-
znane kraje. "Otroci, ki so se
pridružili planincem, so po
večini zelo vedoželjni. Na
pohodih so pridni, pred-
vsem pa izjemno solidarni
in tovariški. Zelo so poveza-
ni med seboj in si, če je kdo
v težavah, med seboj takoj
pomagajo. Pozorno in z za-
nimanjem opazujejo naravo
- kakšno navdušenje je v
skupini, če srečamo kakšno
žival!"

Tudi letos so ob koncu šol-
skega leta pripravili planin-
ski tabor, že šesti po vrsti.
Tokrat so se za tri dni odpra-
vili v Center šolskih in ob-

šolskih dejavnosti Trilobit
na Javorniškem Rovtu. Na
tabor je prišlo 59 otrok, od
petletnikov do osnovnošol-
cev zadnjega razreda devet-

letke, za katere je skrbelo
šest mentorjev: Matej, Bo-
jan, Metka, Simona, Mojca,
Jana in planinski vodnik. 
Program na taboru je bil se-
stavljen iz različnih dejavno-
sti, v ospredju pa so bile pla-
ninske vsebine. Dopoldnevi
so bili namenjeni planinskim
izletom, popoldneve pa so
preživljali na plezalni steni in
v naravi. Spoznavali so pla-
ninsko opremo in vrvne teh-
nike, bivakiranje in celo osno-
ve astronomije. Nekaj časa so
namenili tudi teoretičnim
vsebinam iz nevarnosti v hri-
bih, rastlinstvu in živalstvu
gorskega sveta ter vremeno-
slovju. Ob večerih so reševali
naloge v delovnih zvezkih.  
"Kljub slabemu vremenu je
program, ki ga je res uspeš-
no vodil Matej Pagon, vodja
mladinskega odseka pri pla-
ninskem društvu Radovlji-
ca, popolnoma uspel," je za-
dovoljna Jana Dvoršak.
"Tudi v prihodnjem šol-
skem letu želimo podobno
nadaljevati delo - predvsem
pa planinariti brez zapletov
in poškodb."

Aktivni mladi planinci 
V mladinski odsek Planinskega društva Radovljica je vključenih kar 230 otrok. Tudi letos so šli na 
planinski tabor.

Na planinskem taboru

V mladinski odsek PD Radovljica je vključenih
230 otrok iz osnovnih šol Lesce, Begunje, Moš-
nje, Ljubno, Lipnica ter A. T. Linharta in A. Jan-
še iz Radovljice pa otroci iz Vrtca Radovljica in
dodatna samostojna skupina.

Radovljica

Na srečanju harmonikarskih orkestrov
Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica je od 11. do
13. julija gostoval v bližini Benetk na srečanju harmonikar-
skih orkestrov. Kot je povedal dirigent orkestra Gašper Pri-
možič, jih je prvi dan prijazno sprejel župan mesta Tržiča
(Treviso), zvečer pa so nastopali v čudovitem teatru, ki spo-
minja na svetovno znani teater La Fenice v Benetkah. Drugi
dan je orkester koncertiral na trgu v mestu Marcon, nato pa
je nastopil še v veliki cerkvi v mestu Monastier. Na vsakem
koncertu so zadnji skladbi odigrali skupno trije orkestri - po-
leg domačega še povabljena orkestra iz Avstrije in Slovenije.
"Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil predvsem Občini Radov-
ljica, glasbeni šoli in zvezi kulturnih društev za finančno po-
moč pri plačilu stroškov," je še dejal Gašper Primožič. C. Z.
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Podjetništvo

V spomin

Vinku Marzidovšku
(3. 6. 1940 - 27. 7. 2008)

Rodil se je na Zgornjem Logu pri Litiji. Kot najmlajši v dru-
žini je bil deležen veliko ljubezni sestre Mire, bratov Rada in
Francija ter mame Francke in očeta Jakoba. Preživljal je
lepo, a zelo delovno otroštvo. Sodeloval je pri vseh kmečkih
opravilih - pri košnji, žetvi, mlačvi ... Košnji je ostal zvest vse
življenje, še lani je kosil s koso, ki jo je sam sklepal. Osnovno
šolo je obiskoval v Litiji, v Ljubljani je končal srednjo šolo in
univerzitetni študij ekonomije. Igral je tudi klarinet pri litij-
ski godbi, pri plesnem orkestru in zabavnem kvintetu. Dobil
je štipendijo v Verigi Lesce, kjer se je tudi zaposlil in kjer je
preživel tudi večino svoje delovne dobe. V Lescah si je ustva-
ril družino in kasneje dom v Radovljici. 
Odgovorna služba ga je zahtevala celega in ob vsakem času.
Bil je uspešen, neizprosen pogajalec pri sklepanju poslov, pa
vendar izredno pošten in pravičen. Sodeloval je s širokim
krogom različnih ljudi, marsikatero sodelovanje je preraslo v
pristno prijateljstvo. Čas upokojitve je prinesel možnosti za
nove aktivnosti in sodelovanje. Od decembra 1999 do febru-
arja 2007 je bil predsednik društva upokojencev Lesce. V tem
času je bilo društvo zelo aktivno, njegova je bila tudi zami-
sel 3 L, po kateri so se upokojenci iz Litije, Lesc in Loške do-
line vse od leta 2001 naprej družili. Od marca 2007 do apri-
la 2008 je bil predsednik Zveze društev upokojencev občine
Radovljica, nato mu je bolezen onemogočila nadaljnje
opravljanje funkcije. Upali smo, da mu bo uspelo premaga-
ti hudo in zahrbtno bolezen, vendar je kljub vztrajnosti in
močni volji boj izgubil. 
Vinko Marzidovšek je bil priljubljen in spoštovan, z dobro
voljo je vedno znal razveseliti vse okoli sebe. Ljudi je spreje-
mal s prijaznostjo in izjemno človeško toplino. Tak bo za
vedno ostal tudi v naših spominih.

Ivanka Korošec 
v imenu Zveze društev upokojencev občine Radovljica

Marjana Ahačič

Radovljica - "Na Vašo proš-
njo z dne 3/12 1906 nare-
dim s tem koncesijo za
izvrševanje gostinskega in
krčmarskega obrata v
Radovljici št. 9 in sicer s
pravicami tujce prenočevati,
jedila na prodaj imeti, točiti
vino, pivo, mošt in žganje
...," piše na listini, ki jo je
okrajni glavar poslal takrat-
nemu "Lectarju" Francu
Dolžanu in jo še danes hrani
Jože Andrejaš, ki je skupaj z
ženo Lili gostilno pred de-
vetnajstimi leti prevzel od
zakoncev Mencinger. "Listi-
no mi je podaril zdaj že poko-
jni Cene Magister, katerega
predniki so bili lastniki gos-
tilne. Da sva lahko začela
gostinsko dejavnost v tej ču-
doviti hiši, ki naju je v hipu
prevzela, pa sva hvaležna
predhodnikoma, Angeli in
Slavku Mencinger," je
povedal Andrejaš.
Od začetka avgusta naprej je
pri Lectarju po dolgih letih
spet mogoče prenočevati.
Radovljica je bila nekoč
znana kot zdraviliško in tu-
ristično mesto, v zadnjih
letih pa so se možnosti za
prenočevanje turistov
močno zmanjšale. Zato so
sobe za turiste, ki sta jih na
vrhu gostilne uredila Lili in
Jože Andrejaš, še kako do-

brodošla popestritev turis-
tične ponudbe mesta. "Ide-
ja, da bi bile nad gostilno
tudi turistične sobe, je v
zorela že vseh 19 let, kar sva
z ženo tu, v Radovljici. Ved-
no sva želela, da bi bila naša
hiša še kaj več kot gostilna."
Andrejaševa sta tako pred
dvema letoma odprla lectari-
jo, v kateri danes delajo štir-
je zaposleni. Ko pa sta lani
na razpisu evropskih struk-
turnih skladov uspela zago-
toviti za naložbo 40
odstotkov od potrebnih 260
tisoč evrov, sta se lotila še

gradnje turističnih sob.
"Moja osnovna ideja je bila,
da bi trg pomanjšal in pre-
selil v našo hišo - naredil
hodnik v obliki trga, na
katerega bi bila obrnjena vra-
ta in izložbe kovačeve, šuš-
tarjeve, urarjeve, fotografove,
lectarjeve, strojarjeve, nogav-
ičarjeve, lončarjeve in lectar-
jeve delavnice. Seveda ideja
zaradi zahtev gradbene
stroke ni bila popolnoma
izvedljiva, sobe so tako do-
bile ime po trških mojstrih.
Midva z ženo pa že razmišl-
java naprej. Prvotno idejo bi

namreč morda lahko obrnili
navzven in nastal bi - naj
temu rečemo - hotel brez
strehe s kuhinjo, restavracijo
in recepcijo pri nas ter
prenočišči v zgornjih nad-
stropjih hiš na Linhartovem
trgu. Spodaj pa delavnice,
kot so bile nekoč. Prepričan
sem, da bi takšna ponudba
privabila številne turiste in
vrnila življenje v mestno je-
dro, ideja pa bi bila gotovo
zanimiva tudi za druga
slovenska stara mesta," je po
odprtju še vedno poln idej
dejal Andrejaš.

Pri Lectarju sobe za turiste
Turisti bodo lahko prenočevali v sobah nekdanjih trških mojstrov.

Lili in Jože Andrejaš v eni od sob 
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Marjana Ahačič

Lesce - "Začel sem tako
rekoč iz nič," se spominja
prvih let v obrtniških vo-
dah. "Moja obrtniška kari-
era je rasla nekako spon-
tano - najprej z občasnimi
popravili, nato s popoldan-
sko obrtjo. V prvih letih
sem delal po šestnajst,
včasih celo več ur na dan,
dopustov nisem poznal.
Zdaj je dela še vedno veliko,
a razmere so se umirile in
zadnjih deset let si enkrat
letno privoščim tudi dolg
dopust, da si naberem
novih moči." Kot pravi, so
bile pred tridesetimi leti
razmere za delo drugačne
kot danes. "Takrat smo bili
vsi vezani na jugoslovanski
trg, ničesar nismo mogli
uvažati. S steklarstvom, ki
je bilo bolj redka panoga, pa
je bil sploh križ. Dobro se
še spomnim časov, ko je
obupno primanjkovalo
stekla. V Jugoslaviji sta ga
izdelovali samo dve tovarni,
ena v Srbiji in ena na
Hrvaškem. Tudi če si imel

poln kovček denarja, ga ni
bilo mogoče kupiti. Pod-
kupovanje vseh, od vratar-
jev naprej, je bilo v tistih
časih in krajih običajen del
posla."
Tako kot začetki so bile tudi
prelomnice pogojene s
spremembami v okolju,
pripoveduje: "Nekaj gre,
pride drugo. Ko se je tu
okrog zidalo največ hiš, so
vanje vgrajevali okna brez
stekel. Dela je bilo zares ve-
liko, a kaj ko se je zgodilo,
da jeseni stekla ni bilo
nikjer mogoče kupiti. Za
zlato bi ga prodali, če bi ga
imeli. Danes je popolnoma
drugače: zavrtiš telefon, pa
ga imaš. Da o orodju ne
govorim - greš v Merkur in
kupiš ..." Po osamosvojitvi
Slovenije so nove
tehnologije z velikimi kora-
ki osvajale tudi njegovo po-
dročje. "Širili smo delavni-
co, kupovali nove, sodobnejše
stroje ... Je bil pa to tudi čas,
ko so propadale velike to-
varne, kot so bile Vezenine,
Veriga, Almira, z
vzdrževanjem teh objektov

je bilo včasih veliko dela. A
je sledil boom zasebnih tr-
govin, diskotek in drugih
lokalov, ki jih je bilo treba
opremiti s steklom, tako da
dela nikoli ni zmanjkalo."
Tudi zdaj ga je dovolj, saj je
spekter dela podjetja zelo
širok. Od vzdrževalnih del
na večjih objektih do
uokvirjanja slik in brušenja
ogledal. "Bistveno se širili
ne bomo več," je prepričan

Bojan Ptiček. "Lani smo
odprli še manjšo trgovino
za okvirjanje slik in ogledal
ter stroj za brušenje
ogledal, tako da so razmere
za delo dobre. Širitev de-
javnosti bi zahtevala
ogromno dodatne energije
in vlaganj, jaz pa sem po
več kot treh desetletjih
včasih nečloveško trdega
dela zadovoljen, da je posel
vpeljan in delo utečeno."

Dela mu ne manjka
Bojan Ptiček je obrtnik že trideset let. V svojem podjetju STEP Lesce se skupaj s štirimi zaposlenimi
ukvarja s steklarstvom.

Radovljica

Vida Rozman med naj prostovoljci
Center za socialno delo Radovljica je na natečaju Mladinske-
ga sveta Slovenije za naj prostovoljko 2007 prijavil predsed-
nico društva invalidov Vido Rozman. "K prijavi nas je spod-
budilo naše dosedanje sodelovanje z Društvom invalidov
občin Radovljica, Bled in Gorje, kjer je njeno delo izrednega
pomena. Za Center za socialno delo kot javni zavod je po-
membno sodelovanje z akterji v lokalni skupnosti in medse-
bojno povezovanje pri zadovoljevanju javnih interesov. Nje-
no delo je dopolnilo k že obstoječi mreži pomoči invalidom,
saj sta njena samoiniciativnost in razvojna naravnanost

usmerjeni k dvigu kvalitete življenja invalidov," so pojasnili
svojo odločitev. "Menimo, da gospa Vida Rozman s svojo
angažiranostjo in izrazito skrbjo za invalide in njihovo vsak-
danje življenje izjemno prispeva k sprejemanju drugačnosti
na vsakem koraku."
Na letošnji natečaj Mladinskega sveta se je odzvalo 117
organizacij, ki so prijavile 111 posameznikov in 43 projektov.
Na junijski zaključni prireditvi so podelili tri nazive naj pros-
tovoljka, tri naj prostovoljec in en naziv naj prostovoljski
projekt. M. A.

Vida Rozman

Bojan Ptiček v svoji delavnici

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Pripravlja: Policijska
postaja Radovljica

Radovljica - Radovljiški po-
licisti so julija med drugim
obravnavali 32 kaznivih de-
janj in 12 prometnih ne-
sreč. Petintridesetim vozni-
kom so zaradi prekoračitve
hitrosti v naselju izdali pla-
čilni nalog, osmim med
njimi so izrekli tudi po tri
kazenske točke. Največja
izmerjena prekoračena hi-
trost v naselju je bila 72 ki-
lometrov na uro. Največja
koncentracija alkohola v
voznikovem organizmu
voznika pa je bila 0,89
mg/l (1,78 promila).

Povzročitev hude telesne
poškodbe
Radovljica - Policisti so bili
obveščeni, da naj bi se na
polju pretepala moški in
ženska. Na kraju dogodka
so ugotovili, da se je moški
sprehajal po travniku, kjer
imajo drugi občani vrtove
in postavljene vrtne hiške.
V eni izmed takšnih hišk
ima občanka tudi večjega
psa. Ker pes ni bil primer-
no zavarovan, je brez povo-
da napadel sprehajalca, ki
se ga je začel otepati s spre-
hajalno palico. Vmes je po-
segla tudi lastnica, ki je pri-
skočila na pomoč psu in
sprehajalca najprej brcnila,
nato pa ga z vilami zabodla
v roko in ga z njimi večkrat
udarila po telesu. Moški je
ženski vile izpulil iz rok in
s kraja pobegnil, saj se je
zbal zase. Policisti bodo zo-
per lastnico psa podali ka-
zensko ovadbo zaradi pov-
zročitve hude telesne po-
škodbe, prav tako pa so o
ugrizu psa obvestili pristoj-
nega veterinarskega in-
špektorja in zoper lastnico
uvedli postopek zaradi kr-
šitve zakona o zaščiti živali.

Vlom v osebni avtomobil
Lesce - Neznani storilec je
izkoristil odsotnost občan-
ke in na parkirnem prosto-

ru pred enim izmed gostin-
skih lokalov na območju
Lesc z razbitjem stekla vlo-
mil v parkiran osebni avto-
mobil ter iz njega vzel žen-
sko torbico. Lastnico je
oškodoval za približno 200
evrov. Policisti o neznanem
storilcu zbirajo obvestila in
obenem opozarjajo občane,
naj vozila zaklepajo in ne
puščajo vrednejših pred-
metov na vidnem mestu v
avtu.

Tatvina iz vozila
Noše - Policisti so bili ob-
veščeni, da je neznani sto-
rilec iz odklenjenega oseb-
nega avtomobila vzel de-
narnico, v njej našel tudi
kartico osebnega računa z
osebno (PIN) številko in
nato opravil še nekaj dvigov
na bankomatu. Lastnika je
oškodoval za več kot štiristo
evrov. Policisti ob tem opo-
zarjajo občane, da naj iden-
tifikacijske številke hranijo
ločeno od plačilnih kartic.

Povzročitelj nesreče 
pobegnil
Begunje - Policisti so bili
obveščeni, da se je na enem
izmed parkirnih prostorov
na območju Begunj zgodila
prometna nesreča, povzro-
čitelj pa je s kraja odpeljal v
smeri Radovljice, ne da bi
dal potrebne podatke dru-
gemu udeležencu v nesre-
či. Policisti so povzročitelja
nesreče izsledili in pri tem
ugotovili, da jo je povzročil
pod vplivom alkohola, saj je
elektronski alkotest poka-
zal 0,80 mg/l alkohola v iz-
dihanem zraku. Policisti so
vozniku zaradi povzročitve
nesreče napisali plačilni
nalog, zaradi vožnje pod
vplivom alkohola bodo po-
dali obdolžilni predlog na
okrajno sodišče, zaradi
ugotovljene koncentracije
alkohola pa so v skladu z
novimi določbami zakona o
varnosti cestnega prometa
odredili pridržanje do str-
eznitve.

Pod modro lučjo 

Prehitro skozi naselje

Marjana Ahačič

Radovljica - Po podatkih ob-
činske inšpekcije je nedavni
napad rotvailerke na spre-
hajalca tretji letošnji tovrst-
ni primer v radovljiški obči-
ni. Prvi se je zgodil v Miša-
čah, ko je pes prosto tekal na-
okrog ter lajal na mimoidoče
in skakal nanje, drugi pa je
znani primer iz Lesc, ko so
trije psi napadli občanko
pred župniščem. "Obakrat
smo ukrepali in dosegli, da
je prvi pes zaprt v takšni
ogradi, iz katere ni mogoče
uiti, v drugem primeru pa je
lastnik lahko obdržal le še
dva psa od treh," pojasnjuje
Marijan Ješe, vodja referata
za zaščito in reševanje. Ob-
činski odlok o javnem redu
in miru je dokaj precizen:
prepovedano je spuščati psa
z vrvice na kmetijske površi-
ne v času vegetacije, to je od
1. aprila do 1. novembra, jih
voditi na pokopališča, otro-
ška in športna igrišča ter jav-
ne ustanove. V ožjem središ-
ču mest in vasi ni dovoljeno
imeti več kot dva psa in dve
mački v enem gospodinj-
stvu. Skrbnik psa oziroma
druge domače živali mora
poskrbeti za odstranjevanje
živalskih iztrebkov ter v ožjih
središčih vasi in mest psa vo-
diti na vrvici. Tisti, ki imajo
pse na verigi, morajo mimo-
idoče opozoriti na njegovo
prisotnost z napisom "Po-
zor, pes" in zagotoviti, da se
pes javni poti ne približa na

več kot tri metre. Ob varnih
šolskih poteh morajo biti psi
nameščeni za ograjo, spuš-
čenim mladičem pa je treba
preprečiti nenadzorovano
prosto gibanje po javnih po-
vršinah. 
"Redarji na terenu opozarja-
jo in kontrolirajo, če lastniki
s seboj nosijo vrečke, v kate-
re poberejo pasje iztrebke,
ki jih lahko odvržejo v ene-
ga od petih prav temu na-
menjenih košev za odpad-
ke," pojasnjuje stanje na te-
renu Ješe. "Sicer pa imamo
že pet let odprt dosje "vrtič-
karji na mestnem polju",
kjer se je zgodil zadnji inci-

dent. Pred leti smo imeli
več težav z vrtičkarji v okoli-
ci Lesc, na območju tako
imenovanega Zazidalnega
načrta Dolina, kjer je bilo
tudi več psov v ogradah - na
radovljiškem sta le dva,
morda trije. Več preglavic
predvsem kmetom delajo
sprehajalci s psi iz Radovlji-
ce in Lesc. Če greste spo-
mladi na Šobec, ob poti do-
besedno smrdi od pasjih iz-
trebkov. A težava na tem ob-
močju niso le psi: občinska
inšpekcije je dobila kar nekaj
prijav tudi zaradi hrupa, ki
ga povzročajo avtomobili."
Ješe še opozarja, da redarji

nimajo ne opreme niti niso
usposobljeni za reševanje
konfliktov med človekom in
psom, zato svetuje, da ob
tovrstnih neljubih dogod-
kih pokličete policijo. Prav
nanje se, kot je povedal po-
močnik komandirje Policij-
ske postaje Radovljica Ro-
bert Račman, ob neljubih
srečanjih s psi obračajo šte-
vilni občani. "Ljudje nas po-
kličejo, ko neprivezani psi
nenadzorovano tekajo na-
okrog, kot tudi ob napadih.
Policija seveda reagira v
skladu s pristojnostmi in
ponavadi kršitelju izda od-
ločbo o prekršku."

Največ pritožb zaradi iztrebkov
Kako se morajo obnašati hišni ljubljenci in njihovi lastniki, dokaj natančno določa občinski odlok.

Lastniki psov lahko odvržejo pasje iztrebke v poseben koš za odpadke.

Radovljica

Da bi bilo čim manj neprevidnih korakov!
Prvega septembra se bo začelo novo šolsko leto. Na poteh
v šolo bo spet polno šolarjev, za najmlajše bodo to tudi prvi
koraki v svet prometa. Da bi bilo na tej poti čim manj nepre-
vidnih korakov, radovljiški policisti svetujejo staršem: 
● otrok mora dobro poznati osnovna prometna pravila, kot

je obnašanje na prehodu za pešce ali pri semaforju;
● starši morajo naučiti otroka hoditi vedno po isti poti v šolo

in domov;
● izberejo naj takšno pot v šolo, ki ne vodi mimo zanimivih

trgovin ali objektov, ki bi lahko zmedli otrokovo pozor-
nost;

● otroke je treba opremiti s šolskimi torbami in oblačili, ki
imajo našite odsevnike;

● starši naj ne dovolijo, da bi otroci, še posebej mlajši, hodi-
li v šolo z rolerji ali kolesi. Le dobro izurjeni lahko uporab-
ljajo rolerje ali kolo;

● otrok mora imeti dovolj možnosti in časa za igro, ker se
bo drugače igral na poti v šolo ali iz nje.

Policisti opažajo, da se starši, ki vozijo otroke v vrtec ali
šolo, premalo zavedajo, da je varna le vožnja, ko so otroci
pripeti v otroških varnostnih sedežih. Vse voznike tudi opo-
zarjajo, da se je z začetkom šolskega leta začela jesen z ju-
tranjo meglo in pogosto spolzkimi cestami, zato naj bodo
previdni, še zlasti v okolici šol in šolskih poti. C. Z.

Posebna 
ugodnost
Vsem oglaševalcem s sedežem 
na širšem območju občine Radovljica
zagotavljamo v Deželnih novicah
posebne ugodnosti. 

od 1. septembra 2008 
do konca novembra 2008.

Vse podrobnosti:

Andrej Mali, 

G: 041/618 681, T: 04/201 42 38
E: andrej.mali@g-glas.si
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Kultura

Radovljica

"Razpodite se megličice" 
Ženski pevski zbor Lipa iz Radovljice pod vodstvom zboro-
vodkinje Elizabete Demšar Zupan je na prvi poletni večer
pripravil v radovljiški Graščini koncert, poimenovan po pes-
mi Razpodite se megličice. Program je povezoval gost Janez
Petkoš s pripovedovanjem svojih pesmi iz pesniških zbirk
Glas srca, Misli duha in Ptice. V drugem delu so poslušalci
prisluhnili sozvočju inštrumenta in glasu, ki sta ga predsta-
vili citrarka Cirila Zupanc in solistka Marija Pogorevc z ljud-
skimi in ponarodelimi pesmimi. Tretji del je zbor posvetil
belokranjski ljudski pesmi. Zadnji del je še enkrat potrdil, da
zbor v okviru Društva upokojencev Radovljica s svojim pet-
jem bogati kulturo Linhartovega mesta. Zbor bo prihodnje
leto praznoval 30-letnico prepevanja. V. K.

Navdihuje se iz narave

V Šivčevi hiši je bila od 27. junija do 4. avgusta
razstava skulptur in prostorsko-kiparskih 
instalacij Liliane Benič Drobac z naslovom Ujeto. 

Marjana Ahačič

Radovljica - Jutrišnji koncert
ansambla Harmonia Anti-
qua Labacensis bo že četrti v
seriji desetih koncertov
letošnjega festivala, na
katerem nastopajo vrhunski
glasbeniki, ki po besedah
umetniškega vodje festivala
Domna Marinčiča na
zgodovinskih glasbilih in z
ustreznimi pevskimi
tehnikami oživljajo glasbo
od srednjega veka do zgod-
nje romantike. "Letos bodo
predstavili izjemno širok
spekter glasbe - od poskusov
približevanja tradicijam, ki
so živele pred nastankom
prvih glasbenih zapisov, do
vokalne glasbe 21. stoletja.
Nastopili bodo svetovno
uveljavljeni umetniki pa tudi
mladi, obetajoči ansambli." 
Letos bo pod okriljem festi-
vala prvič nastopil novous-
tanovljeni ansambel Harmo-
nia Antiqua Labacensis, ki v
želji po raziskovanju glas-
benega izročila in izvajalskih
praks širše regije združuje
glasbenike iz Slovenije in
sosednjih držav. Sicer pa
bodo slovenski izvajalci
nastopili še na dveh koncer-
tih. Flavtistka Maja Osojnik
bo v četrtek, 21. avgusta,
nastopila v avstrijski zasedbi
Mikado, specializirani za iz-
vajanje glasbe poznega sred-

njega veka in renesanse. V
nedeljo, 23. avgusta, pa bo s
ciklom Schubertovih samo-

spevov Zimsko popotovanje
nastopil domači publiki do-
bro znani baritonist Matjaž
Robavs, ki ga bo na fortepi-
anu spremljal Tržačan
Edoardo Torbianelli. Že
nekaj let po naročilu festivala

nastajajo nova dela skladatel-
jev. Tokrat bo norveški trio
Mediaeval prvič izvedel delo

mladega slovenskega skla-
datelja Vita Žuraja Decalo-
gus. 
"Veseli smo, da pri organi-
zaciji festivala že vrsto let
odlično sodelujemo tako z
glasbeno šolo in občino

Radovljica ter ministrstvom
za kulturo kot s tujimi vele-
poslaništvi in kulturnimi
centri pri nas. Festivalu je že
dolga leta naklonjen sponzor
iz Ljubljane, seveda bi si
želeli tudi kakšnega iz do-
mačega okolja," je zadovolj-
na Marija Kolar, predsednica
Društva ljubiteljev stare glas-
be Radovljica. Tudi tokrat bo
koncerte snemal in prenašal
nacionalni radio, prvega tudi
televizija, koncert Matjaža
Robavsa pa bodo posneli še
za Evropsko zvezo radijskih
postaj.

Koncerti stare glasbe
Deset vrhunskih glasbenih dogodkov v okviru 26. Festivala Radovljica tudi letos navdušuje številne
ljubitelje stare glasbe.

Na koncertu ob odprtju minulo soboto je v baročni dvorani radovljiške graščine nastopila
italijanska skupina Zefiro. /Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Jalen, 
Knjižnica A.T. Linharta

Radovljica - Prijetno gostova-
nje v šolah in vrtcih ter obisk
nekaterih skupin tudi v knjiž-
nici Radovljica je popestril
marsikatero uro učencem in
otrokom v vrtcih. S predsta-
vitvijo Kitajske sem jim sku-
šal približati drugačen svet,
ki je po drugi strani vsem
tako blizu. Ob sproščujoči
kitajski glasbi sem jim pri-
povedoval o značilnostih Ki-
tajske in njihove ljudske
pravljice. S seboj sem imel

veliko pripomočkov, tako da
sem jim pokazal dovolj foto-
grafij, zanimivih predmetov,
predvsem pa knjig, s kateri-
mi sem otroke skušal navdu-
šiti, da sežejo po tovrstni lite-
raturi o tujih deželah. Pred-
vsem starejši so skušali napi-
sati nekaj lažjih pismenk in
kar dobro jim je šlo od rok.
Za vse pa sem pripravil po-
barvanko za dve pismenki,
ki so jo pobarvali in poleg
narisali ustrezno znamenje
(sonce in luna). Za konec
smo jedli še bonbone z zna-
čilnimi kitajskimi palčkami. 

Drugačnost daljne Kitajske

Ustvarjalna delavnica za otroke vrtcev in 
šol in za varovance centra Matevža Langusa

Na delavnici Drugačnost daljne KitajskePevski zbor Lipa iz Radovljice /Foto: arhiv zbora

Ivanka Korošec

Radovljica - Umetnica je po
materi Radovljičanka, po oče-
tu Beograjčanka. Rodila se je
1966. leta na Jesenicah, do
dvaintridesetega leta je živela
v Beogradu. Po končani
osnovni šoli se je vpisala na
srednjo oblikovalsko šolo, na
oddelek za industrijski dizajn
in maturirala z nalogo Obli-
kovanje pohištva za otroke v
vrtcu. Študij je nadaljevala na
fakulteti za uporabne umet-
nosti in ga končala z diplom-
sko nalogo Fotelj za počiva-
nje iz laminatov, ki so jo iz-
brali za takratni Bienale in-
dustrijskega oblikovanja v
Ljubljani. "To mi je veliko
pomenilo, ker je bil v žiriji
tudi odlični svetovni obliko-
valec Sorensen," pravi Liliana
in dodaja: "Tisto leto, ko bi
morala biti razstava, se je za-
čela vojna in bienale je bil
prestavljen. Iskala sem služ-
bo in se preusmerila na gra-
fično oblikovanje, saj se je za-
čelo obdobje intenzivnega ob-
likovanja na računalnikih. Da
bi popestrila dolgočasne dne-

ve pred monitorjem, sem ho-
dila v atelje akademske umet-
nice, keramičarke Ljiljane
Trajković, kjer sem še poglo-
bila ljubezen do oblikovanja v
glini."
V Slovenijo se je vrnila leta

1998 in se zaposlila kot gra-
fična oblikovalka, po rojstvu
prvega otroka v letu 2003 se
je odločila za status svobodne
umetnice. 
"Navdihujem se v glavnem iz
narave in iz njenih pojavov.
Na začetku sem jih posnema-
la, sedaj pa od njih prevze-
mam osnovno prepoznavno
obliko in jo oblikujem na svoj
način. Tudi barve so povsem
drugačne, pravzaprav jih je
vedno manj. Poleg mojega
osnovnega poklica me zani-
ma vse, kar je v zvezi z umet-
niškim ustvarjanjem: litera-
tura, film, glasba in zadnja leta
tudi likovno pedagoško delo."
Na odprtju razstave je umet-

nico in njeno delovanje pred-
stavil Damir Globočnik, pre-
mierno pa so izvedli že po-
sneto skladbo z naslovom
Ujeto skladatelja in instru-
mentalista Aleksandra Arsova.

Damir Globočnik in Liliana Benič Drobac

Radovljica

Glasbena delavnica v Magušarjevi hiši
V začetku julija je bila v Magušarjevi hiši na Linhartovem trgu
dvodnevna etno-jazz glasbena delavnica, na kateri je pod
mentorskim vodstvom Nina Mureškiča, Boštjana Gombača
in Igorja Leonardija ustvarjalo osem mladih glasbenikov iz
vse Slovenije. Tovrstno delavnico so v Magušarjevi hiši
tokrat pripravili prvič, pri organizaciji pa jih je predvsem nav-
dušil preplet etno glasbe kot univerzalnega jezika ter jazza
kot svobodne, proste interpretacije, je povedal Urban
Magušar. Ob koncu delavnice so udeleženci pripravili tudi
dva koncerta.
Poletne prireditve v Magušarjevi hiši pa se v teh dneh
nadaljujejo. Jutri, v petek, 15. avgusta, bodo odprli razstavo
industrijsko oblikovane keramike, ki je zamišljena kot dialog
med keramiko 19. stoletja in sodobno keramiko. Med 18. in
24. avgustom bo v Radovljici že tretja lončarska delavnica,
poletno dogajanje v Magušarjevi hiši pa bo 29. avgusta za-
ključil etno-jazz koncert Veska Atanasova z ansamblom 
Mljask. M. A.

Radovljica

Jazz na Linhartovem trgu
Četrtkovi večeri na Linhartovem trgu so bili živahni vse pole-
tje. Od konca junija jih je prirejalo društvo RadKulTur, ki želi,
kot pravi predsednik Anže Langus Petrović: "Dati ljudem, do-
mačinom in obiskovalcem Radovljice, zabavo, dogodke in
druženje." Tako so v starem mestnem jedru v okviru priredit-
ve, ki so jo organizatorji poimenovali Poletje na Linhartovem
trgu, nastopili Mojo Hand, Electric Jazz Quartet, The 80's
Band in Igor Matkovič R&B Feel, pripravili pa so tudi večer
uličnega plesa s plesalci Blejskega plesnega studia pod vod-
stvom priznanega koreografa Mihe Krušiča. 
Zadnji četrtek v juliju se je predstavil še Lovro Ravbar Trio
(Lovro Ravbar - saksofoni, Gašper Bertoncelj - bobni in Erik
Marenče - klavir), jazz poletje na Linhartovem trgu pa je 7.
avgusta zaključil nastop Tria RadKulTur (Srečko Langus -
kontrabas, Jani Kavalar - kitara, vokal in Uroš Unetič - harmo-
nika). M. A.

Na Festivalu so se posebej spomnili letos 
preminulega skladatelja, akademika Uroša Kreka, 
ki je bil častni član Društva ljubiteljev stare glasbe
Radovljica, organizatorja Festivala, vse od leta 1997.
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Vilma Stanovnik 

Lesce - "Morda je skrivnost
uspeha našega moštva v
tem, da smo se na prvenstvo
malce drugače pripravljali
kot naši nasprotniki. Spusti-
li smo zadnjo tekmo svetov-
nega pokala v Nemčiji, ka-
mor je šla naša mlajša eki-
pa, mi pa smo se odločili 
za počitek in nato mirne
priprave. Tako smo šli na
tekmo s svežimi močmi,
naši nasprotniki pa so bili
večinoma že utrujeni. Tek-
movalci so upoštevali dogo-
vorjena navodila in končalo
se je po naših najboljših 
željah," je vsaj del taktike 
ob vrnitvi s svetovnega 
prvenstva v klasičnih padal-
skih disciplinah prejšnji 
teden razkril trener naših
padalcev Drago Bunčič, ki 
je skupaj s fanti in obema 
dekletoma sicer upal na 
katero od odličij, a da bodo
na Slovaškem razred zase,
pa so komaj verjeli tudi še
ob vrnitvi domov. 
"Ko so nam tekmeci čestita-
li za ekipno in posamične
kolajne, se kar niso mogli
načuditi, zakaj smo toliko
boljši od vseh. Kot bi prišli z
drugega planeta," je povedal
Domen Vodišek, ki se mu je
ob vrnitvi na domače letališ-
če v Lescah poleg zlate ekip-
ne kolajne bleščala še srebr-
na za drugo mesto med po-

samezniki. Kar dve zlati pa
je imel za vratom Senad Sal-
kič. "Ker smo bili že prej
ekipni svetovni prvaki in
smo to letos le potrdili, sem
si želel, da bi postal svetovni
prvak tudi v posamični kon-
kurenci. Imam že odličje s
svetovnega vojaškega prven-
stva, vendar sem si želel do-
biti zlato kolajno tudi na ci-
vilnem, čeprav je konkuren-
ca na obeh podobna. Bil
sem v pravi formi in to od-
ličje mi res veliko pomeni,"

je bil presrečen Senad Sal-
kič, naslova ekipnih prvakov
pa so bili veseli tudi Roman
Karun, Uroš Ban in Borut
Erjavec, ki sicer niso osvoji-
li kolajn v posamični kon-
kurenci, bili pa so jim tudi
zelo blizu.
Očitno pa tudi naši edini
predstavnici v ženski kon-
kurenci nista hoteli zaosta-
jati za fanti. Tako sta ob vr-
nitvi domov tudi Irena Av-
belj in Maja Sajovic ponos-
no pokazali odličji. Maja je

imela za vratom bronasto za
tretje mesto v skokih na cilj,
Irena pa kar dve zlati, saj je
svetovna prvakinja v figura-
tivnih skokih in kombinaci-
ji. "Res medalje še komaj
štejem, vendar pa sem sreč-
na, ker ostajam v svetovnem
vrhu," je bila nasmejana
Irena, Maja pa je obljubila,
da njeno prvo odličje s civil-
nih svetovnih prvenstev
(ima tudi že medaljo s sve-
tovnega vojaškega prven-
stva) ne bo zadnje.

Ubrali so pravo taktiko
Leški padalci, ki sestavljajo tudi slovensko reprezentanco, so na svetovnem prvenstvu na Slovaškem
postali ekipni svetovni prvaki, svetovna prvaka med posamezniki pa sta postala tudi Irena Avbelj in
Senad Salkič.

Lesce

Mednarodna veteranska tekma
V Lescah so lani ustanovili veteransko nogometno ekipo, ki
jo sestavljajo bivši igralci. Pred kratkim so odigrali svojo
prvo prijateljsko tekmo, pomerili so se z vrstniki iz Moskve,
ki so v sosednji Avstriji spremljali evropsko prvenstvo v no-
gometu. Rezultat je bil 2 : 2. Leščani so igrali v postavi: Bra-
ne Antolin, Tomo Bagi, Miljenko Bilič, Franci Faganel, Edi
Ferkolj, Renato Fister, Goran Gavrič, Zoran Gavrič, Miro Ko-
lenko, Darko Marolt, Aleš Mauko, Boštjan Repinc, Grujo Ri-
stič, Nebojša Stevanovič, Boštjan Švab in Bojan Tonejc. Eki-
po je vodil Jože Tonejc, tekmo pa sodil Rudi Antolin. M. K.

Skupinska slika Leščanov in Moskovčanov

Radovljica

Tokrat stopničko višje?
Oči vodstva in igralcev odbojkarskega kluba ACH Volley so
že uprte v sezono 2008/2009. V letošnji sezoni je v klubu
prišlo do nekaterih sprememb. Klub so zapustili Tine 
Urnaut, Aljoša Orel, Scott Touzinsky in Brendon Taliaferro.
Polna je tudi rubrika "prihodi", v njej zasledimo Portoričana
Angela Pereza, Kanadčana Nicholasa Cundyja pa Saša Gad-
nika, Alena Šketa, Aleša Fabjana in Andreja Flajsa. Zadnja
dva sta že nosila blejski dres. Nov obraz je tudi na trenerski
klopi. Radovana Gačiča, ki bo spet v vlogi pomočnika, bo
kot prvi trener zamenjal Kanadčan Glenn Hoag. V prvi ekipi
bo tako petnajst igralcev, ki bodo takole razporejeni po 
igralskih mestih: na mestu podajalca Satler in Perez, na 
mestu korektorja Gasparini in Gadnik, na mestu srednjega
blokerja Čebron, Kamnik, Pajenk in Thomas, na poziciji 
libera sta Škorc in Fabjan. Največja konkurenca je na mestu
sprejemalca, kjer se za dve prosti mesti potegujejo Pleško,
Cundy, Flajs, Čuturič in Šket. Cilj blejske vrste je jasen: tako
kot lani osvojiti tri lovorike, v ligi prvakov pa stopiti stopnič-
ko višje. Tekmeci v ligi prvakov so znani. Glavni favorit 
skupine je italijanski prvak Trentino, stari znanec iz srednje-
evropske lige dunajski aon hotVolleys in francoski Beauvais,
za katerega je v lanski sezoni nastopil Flajs. M. K. 

POGREBNE STORITVE NOVAK
Anton Novak, s. p., Hraše 19, Lesce

✽ prevozi in ureditev pokojnikov ter pokop 
z žalnim sprevodom ✽ ureditev vseh potrebnih

dokumentov ✽ velika izbira krst in žar 
✽ organizacija in izvedba pogrebnih 

ceremonialov na pokopališčih v občinah 
Bohinj, Bled, Gorje in Radovljica

DDEEŽŽUURRNNAA
SSLLUUŽŽBBAA::

0044//5533  3333  441122
004411//665555  998877
004400//888877  111122

O
pt

ik
a 

B
er

ce
 d

.o
.o

., 
Ti

to
va

 5
0

, J
es

en
ic

e

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

Samo najboljše je dovolj dobro za vaše oči!
www.optika-berce.si

Cveto Zaplotnik

Kropa - Atletsko društvo
Olimpik je prvo julijsko ne-
deljo pripravilo tretji Tek po
ulicah Krope, ki je potekal
pod geslom Skozi Kropo v
Evropo in v svet. Udeležen-
ci, vseh je bilo 67, so bili
razdeljeni v več skupin po

starosti in spolu. Najmlajši
so tekli na kilometer dolgi
progi, mladinci na 3,6 kilo-
metra, člani in veterani na
10,8 kilometra, poleg tega je
bil še družinski tek Uživaj-
mo v gibanju na 3,6 kilome-
tra. V posameznih kategori-
jah so zmagali Tina Kozjek,
Žiga Kašpar, Katja Kozjek,

Tilen Vrhunc, Olga Grm,
Saša Červ, Janja Baloh, Slav-
ko Sitar, Branko Škrajnar,
Štefan Lešnik, Franci Ko-
der, Tomaž Kalan, Milan
Zupan in Boštjan Hrovat,
pri teku Uživajmo v gibanju
pa med moškimi Dalibor
Todorovič in med ženskami
Andreja Vrečar. 

Sedeminšestdeset tekačev po ulicah Krope

Junaki letošnjega svetovnega prvenstva s trenerjem Dragom Bunčičem
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Prireditve

Petek, 15. AVGUSTA 

OB 19. URI V MAGUŠARJEVI HIŠI V RADOVLJICI:
RAZSTAVA KERAMIKE DESIGN 19. : 21.

Četrtek, 21. AVGUSTA 

OB 15. URI NA LINHARTOVEM TRGU V RADOVLJICI:
ZAKLJUČNI KONCERT TABORA PIHALNIH ORKESTROV

OD 20. DO 24. AVGUSTA 

POD ŠOTOROM V BEGUNJAH: 
FESTIVAL AVSENIK 

Petek, 29. AVGUSTA 

OB 18. URI V GALERIJI AVLA OBČINE RADOVLJICA:
SLIKARSKA RAZSTAVA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
RADOVLJICA 

Petek, 29. AVGUSTA 

OB 21. URI V MAGUŠARJEVI HIŠI V RADOVLJICI:
"MLJASK" ETNO JAZZ GLASBA

Petek, 29. AVGUSTA, 

PRED HOTELOM GRAJSKI DVOR V RADOVLJICI:
DNEVI VEČNO MLADIH FANTOV - program mladih 

Sobota, 30. AVGUSTA, 

OD 6. URE DALJE NA LINHARTOVEM TRGU V RADOVLJICI:
DNEVI VEČNO MLADIH FANTOV - 
34. pohod na Stol s spremljajočim programom 

Nedelja, 31. AVGUSTA, OD 10. URE DALJE 

PRED HOTELOM GRAJSKI DVOR V RADOVLJICI:
DNEVI VEČNO MLADIH FANTOV - mednarodni šahovski
turnir za memorial Vojina Perovića

Četrtek, 4. SEPTEMBRA, 

OB 20. URI V RADOVLJIŠKI GRAŠČINI:
ZAKLJUČNI KONCERT MEDNARDNIH GLASBENIH 
MOJSTRSKIH DELAVNIC 2008: 
Natalia Gutman, Alexander Buzlov (čelo), Marina Yashvili, Valentin Zhuk,
Alexander Kagan, Benjamin Izmajlov (violina)

OD 29. AVGUSTA DO 12. SEPTEMBRA V KAMNI GORICI:
8. LANGUSOVI DNEVI 
* petek, 29., in sobota, 30. avgusta: slikarska delavnica
* petek, 5. septembra, od 12. do 16. ure: športna tekmovanja osnovnošol-

cev Lipniške doline, ob 16.30: odbojkarski turnir, ob 18. uri: meddruštve-
na vaja prostovoljnih gasilskih društev Lipniške doline, gasilske igre za
prehodni pokal

* sobota, 6. septembra, od 10. do 14. ure: 8. slikarska kolonija v 
Kamni Gorici z zborom pod lipo (risanje, slikanje, oblikovanje gline), ob
17. uri: kulturna prireditev ob odkritju spomenika Matevžu Langusu in

odprtje razstave slik, ki bo v domu krajanov na ogled do 12. septembra, 
ob 19. uri: družabno srečanje na športnem igrišču 

* nedelja, 7. septembra, od 10. do 16. ure: pohod krajanov
* petek, 12. septembra, ob 19. uri: Trubar pred slovensko procesijo (besedi-

lo Matjaž Kmecl, izvaja Anatol Štern)

Torek, 9. SEPTEMBRA, 

OB 16. URI V GRAŠČINSKEM PARKU V RADOVLJICI:
TRADICIONALNA PRIREDITEV 
V SPOMIN NARODNEMU HEROJU J. GREGORČIČU 
IN PADLIM PARTIZANOM NA JELOVICI 

Petek, 12. SEPTEMBRA, 

OB 18. URI V GALERIJI AVLA OBČINE RADOVLJICA:
SAMOSTOJNA SLIKARSKA RAZSTAVA ANDREJE ROPRET 

Sobota, 13. SEPTEMBRA: 
VENERINA POT NA PUSTEM GRADU 
* ob 13.30: voden ogled po vodni učni poti Grabnarica, 
* ob 15.30: voden pohod od Fuksove brvi na Pusti grad; 
* ob 16.30 na Pustem gradu: konjeniške igre, 
* ob 17.30: podelitev priznanj TD Lancovo za sodelovanje v vseslovenskem

turističnem tekmovanju Moja dežela lepa in gostoljubna v kategoriji 
drugi kraji za prvo mesto na občinskem ocenjevanju, 

* ob 18. uri na Pustem gradu: gledališka komedija Veseli grad v izvedbi
KPD Jelovica-Lancovo (avtor besedila: Polona Škrinjar, režija in priredba:
Alenka Bole Vrabec) 

* ob 19. uri na Pustem gradu: pogostitev in druženje 

Sobota , 13., IN NEDELJA, 14. SEPTEMBRA: 
FOTOGRAFSKI EX-TEMPORE RADOVLJICA 2008
(Fotografsko društvo Radovljica) 

Sobota, 20. SEPTEMBRA, 

OB 20. URI V GRAŠČINI RADOVLJICA:
KONCERT "HODIL PO ZEMLJI SEM NAŠI" 
(solist Luka Debevc Majer) 

Knjižnica A. T. Linharta
KNJIŽNICA RADOVLJICA, LESCE, BEGUNJE, BREZJE
RAZSTAVA PRAVLJIČNE POTI NA GORENJSKEM
VES MESEC:

V današnjem času otroci veliko časa preživijo ob računalniku in tele-
viziji, ki siromašita njihov domišljijski svet. Zmaji, vile in škrati živijo
zanje le v tujih filmih in ne vedo, da imamo tudi mi bogato pravljično
izročilo. Zato smo v knjižnici lansko šolsko leto pripravili nagradna
vprašanja na temo pravljičnih poti po Gorenjski. Vsak mesec smo
predstavili ljudsko pravljico iz naših krajev in pravljično bitje, ki v njej
nastopa. Tako so otroci spoznali pravljice o Babjem zobu pri Bledu,
Divji jagi, Divjem možu na Dobrči, Jezernikovi vrši, Kako je nastalo
Blejsko jezero, Sojenici, Spodnjem Otoku, Zlatu v Roži in Zlatorogu.
Od januarja pa vse do konca maja 2008 smo te pravljice predstavljali
tudi v okviru rednega četrtkovega programa za otroke kot pravljične
ure ali ustvarjalne delavnice. K sodelovanju smo povabili tudi šole, 
da so otroci ustvarjali na temo teh pravljic. Tako s ponosom pred-
stavljamo razstavo likovnih izdelkov otrok in njihovih mentorjev, ki 
so ustvarjali na temo bogatega pravljičnega izročila.

KNJIŽNICA RADOVLJICA
RAZSTAVA MEDNARODNI DAN PISMENOSTI
OD 8. DO 30. SEPTEMBRA

Ob mednarodnem dnevu pismenosti vas vabimo, da posežete 
po razstavljenih knjigah, ki govore o pomenu pismenosti za
posameznika in družbo.

Brezje, Lesce

Romanji na Brezje in v Lesce
Tako kot vsako leto bo tudi letos v počastitev velikega šmar-
na osrednja slovesnost v ljubljanski nadškofiji na Brezjah.
Začela se bo na praznični dan, jutri, 15. avgusta, ob 10. uri.
Mašo bo daroval ljubljanski nadškof in metropolit Aloj
Uran. Tako kot vsako leto pričakujejo tudi letos na Brezjah
veliko romarjev. Na praznični dan bo slovesno tudi v Les-
cah. Jutri, na praznik Marije Vnebovzete, ki je tudi zavetnica
cerkve v Lescah, bo ob petih popoldne romarski shod, na
katerega vabijo farane, še posebej oblečene v narodne noše.
Shod bo vodil nadškof Ivan Jurkovič, nuncij iz Ukrajine, ki
bo tudi blagoslovil nov kip Marije z Jezusom, izdelan po
predlogi cerkvene freske iz 14. stoletja. Kip so vložili v ob-
novljeni, letos najdeni okvir, na katerem so podobe sv. Ka-
tarine, Barbare, Elizabete in Marjete ter Oznanjenje in Beg v
Egipt. Najdba se je skrivala pod letos obnovljeno sliko Jezu-
sovega krsta iz 16. stoletja. Obe sliki predstavljata pomemb-
no kulturnozgodovinsko pridobitev. J. K., C. Z.

Lesce

Društvo Hospic vabi na dobrodelni koncert
Slovensko društvo Hospic, območni odbor Zgornja Gorenj-
ska, vabi v nedeljo, 7. septembra, ob 18. uri v osnovno šolo
Frana S. Finžgarja Lesce na dobrodelni koncert. Nastopili
bodo Manca Špik, Simona Vodopivec, Klemen Torkar, Nata-
lija Šimunović Cilenšek, Nejc Mikolič, Delavnica Musike, Pet-
ra Čebulj, Ansambel Gruden, Peterman, Kvintet Tivoli, Otro-
ški vrtec Lesce, Mažorete OŠ Antona T. Linharta, Blejski ples-
ni studio, Eva Kodeh in Petra Antolin. Program bo povezoval
in vodil Franc Černe. Vstopnina bo pet evrov. C. Z.

Lesce

Mednarodno srečanje zračno hlajenih VW vozil
VW hrošč klub Slovenija, ki združuje lastnike in ljubitelje 
VW hroščev ter drugih zračno hlajenih vozil iz Slovenije in
tujine, bo od 21. do 24. avgusta pripravil na letališču v 
Lescah sedemnajsto mednarodno srečanje zračno hlajenih
Volkswagnovih vozil. Udeleženci se bodo zbrali v četrtek, 21.
avgusta, naslednji dan, v petek, se bodo odpeljali na izlet po
Gorenjskem, soboto bo ob 13. uri bo krajša paradna vožnja
od Lesc do Radovljice in nazaj, ocenjevanje vozil in družab-
ne igre, v nedeljo pa bo najprej paradna vožnja, nato pa ob
14. uri podelitev pokalov in nagrad. C. Z.

Ljubno

Dan športa in zabave
Mladinska skupina Ljubno bo ob krajevnem prazniku 
pripravila v soboto, 16. avgusta, v dvorani in na igrišču 
domačega športnega društva Dan športa in zabave. Ob 
devetih se bo začel turnir v malem nogometu in uro kasne-
je v namiznem tenisu, ob štirih popoldne bo balinčkanje, 
ob devetih zvečer pa se bo začel še zabavni program (Xeror
s predskupino Burn out). C. Z.

Linhartova dvorana Radovljica  

KONCERT PERPETUUM JAZZILE

8. SEPTEMBRA OB 20. URI: 
Večer vokalne jazzovske in popularne glasbe s Perpetuum Jazzile, dirigent
Tomaž Kozlevčar, rezervacije in informacije na tel. št. 537 29 00, predpro-
daja vstopnic na blagajni Linhartove dvorane vsak petek, soboto in nedeljo
od 18. do 21. ure.
Vokalni ansambel Perpetuum Jazzile je edini pevski zbor v slovenskem
glasbenem prostoru, ki ima jazzovsko in popularno glasbo za svojo glavno
programsko usmeritev. Za njegov repertoar sta zelo značilna ritmična 
brazilska bossa nova in swing, posega pa tudi k funku, gospelu in popu.
Ansambel izvaja glasbo ob spremljavi izjemnih vokalnih tolkal Saša 
Vrabiča - Multitaska, ki je bil spomladi 2006 na svetovnem spletnem 
portalu izbran za beatboxerja meseca.

KINO
PETEK, 15. AVGUSTA, OB 19. URI: 
NEVERJETNI HULK, akcijska znanstveno-fantastična drama
PETEK, 15. AVGUSTA, OB 21.05: 
PRSTAN ZAOBLJUBE, romantična vojna drama

SOBOTA, 16. AVGUSTA, OB 21. URI: 
NEVERJETNI HULK, akcijska znanstveno-fantastična drama
SOBOTA, 16. AVGUSTA, OB 19. URI: 
PRSTAN ZAOBLJUBE, romantična vojna drama

NEDELJA, 17. AVGUSTA, OB 19. URI: 
NEVERJETNI HULK, akcijska znanstveno-fantastična drama
NEDELJA, 17. AVGUSTA, OB 21.05: 
PRSTAN ZAOBLJUBE, romantična vojna drama

PETEK, 22. AVGUSTA, OB 19. URI: 
VITEZ TEME, akcijska domišljijska pustolovščina
PETEK, 22. AVGUSTA, OB 21. URI: 
SUROVA LJUBEZEN, drama

SOBOTA, 23. AVGUSTA, OB 19. URI: 
SUROVA LJUBEZEN, drama
SOBOTA, 23. AVGUSTA, OB 21. URI: 
VITEZ TEME, akcijska domišljijska pustolovščina

NEDELJA, 24. AVGUSTA, OB 19. URI: 
VITEZ TEME, akcijska domišljijska pustolovščina
NEDELJA, 24. AVGUSTA, OB 21. URI: 
SUROVA LJUBEZEN, drama

PETEK, 29. AVGUSTA, OB 18.30: 
ZGODBE IZ NARNIJE: PRINC KASPIJAN, 
akcijska domišljijska pustolovščina
PETEK, 29. AVGUSTA, OB 21.05: 
DOSJEJI X: HOČEM VERJETI, znanstveno-fantastični triler

SOBOTA, 30. AVGUSTA, OB 18.30: 
ZGODBE IZ NARNIJE: PRINC KASPIJAN, akcijska domišljijska pustolovščina
SOBOTA, 30. AVGUSTA, OB 21.05: 
DOSJEJI X: HOČEM VERJETI, znanstveno-fantastični triler

NEDELJA, 31. AVGUSTA, OB 18.30: 
ZGODBE IZ NARNIJE: PRINC KASPIJAN, akcijska domišljijska pustolovščina
NEDELJA, 31. AVGUSTA, OB 21.05: 
DOSJEJI X: HOČEM VERJETI, znanstveno-fantastični triler

PETEK, 5. SEPTEMBRA, OB 18. URI: 
ISKAN, akcijski triler
PETEK, 5. SEPTEMBRA, OB 20. URI: 
PONAREJEVALCI, vojna kriminalna drama

SOBOTA, 6. SEPTEMBRA, OB 18. URI: 
PONAREJEVALCI, vojna kriminalna drama
SOBOTA, 6. SEPTEMBRA, OB 20. URI: 
ISKAN, akcijski triler

NEDELJA, 7. SEPTEMBRA, OB 18. URI: 
ISKAN, akcijski triler
NEDELJA, 7. SEPTEMBRA, OB 20. URI: 
PONAREJEVALCI, vojna kriminalna drama

Radolško poletje

V Kamni Gorici bodo tudi letos Langusovi dnevi.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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www.slowatch.si

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

@ACCESSORIES
NOVA KOLEKCIJA!
V naših poslovalnicah
širom Slovenije vam 
je na voljo pestra izbira
modnih dodatkov 

Trgovina z igračami, otroško opremo in tekstilom.
Bogata ponudba. Ugodne cene.

Pestra ponudba računalnikov in računalniške opreme

Cvetje Miko

Urejanje vrtov in okolice, stanovanj 
in poslovnih prostorov
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Vabljeni 

v Beti trgovino 

v trgovskem centru, 

kjer nudimo 

novo 

kolekcijo

PRIREDITVE 
ZA SEPTEMBER 2008 
V TRGOVSKEM 
CENTRU LESCE

Sobota, 6. septembra, ob 10. uri: 

Poletni piknik 
(pečeni koščki kokoši, zabavni trio, 
otroška delavnica)

Sobota, 13. septembra, ob 10. uri: 

Otroška delavnica 
Šolske in predšolske dejavnosti

Sobota, 20. septembra, ob 10. uri: 

Morska fešta 
(pečenje sardelic, glasbeni trio, 
otroška delavnica)

Sobota, 27. septembra, ob 17. uri:

Otroška predstava 
Čarobni klobuček

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure; nedelja: od 8. do 12. ure

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

Privoščite 
svojim nogam najboljše 

in jih obogatite 
s kvalitetno kolekcijo 

nogavic

Za vsako 
žensko nekaj
Iščete prstan, ki se sklada z že 
kupljeno torbico, pas, ki se ujema 
z barvo uhanov, pobrskate med 
lasnimi pripomočki ali se odločite
za klobuk. 

Obleka je super, pas sodi zraven, klobuka ne
rabim, a bi bil morda nakup simpatičnih
uhanov, prstana in zapestnice v enakem
odtenku dobra naložba. 
Če nekaj nujno potrebuješ, potem je najbolje,
da zaviješ v @Accessories, saj tam ženska 
najde zase več, kot pa si je tisti trenutek
zaželela, in verjemite, dan je takoj lepši. In 
še pred kratkim so dobili novo kolekcijo. 
@Accessories najdemo v vseh Mercatorjevih
centrih na Gorenjskem. V njihovi trgovinici
lahko ženske izbiramo med modnimi dodatki,
bižuterijo, torbicami, klobuki, pasovi, denarni-
cami, lasnimi pripomočki - vse od trakov, 
lasnih sponk, elastik do 'krokodilčkov'. Poleti
ponudbo dopolnijo še z modnimi dodatki za na
plažo, japonkami, celo balerinkami. 
Moški pri njih najde morda le denarnico,
medtem ko je poskrbljeno za tisoč različnih
okusov ženskih generacij, kjer najde vsaka
nekaj zase. Triletna punčka pisano sponko za
lase, odrasla dama pa lično torbico.

NOVA JESENSKO-ZIMSKA KOLEKCIJA
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Jože Košnjek

Begunje - Ker je bil 839 me-
trov visoki hrib Sv. Peter s
cerkvijo, v kateri so odkrili
fresko iz leta 1530, mežnari-
jo in sankaškim domom
kraj, na katerem je Slavko
Avsenik pogosto užival ob
čudovitem pogledu na Be-
gunje in svoj dom, so v pro-
gram bližnjega Festivala Av-
senik uvrstili vzpon na Sv.
Petra. Začel se bo vsak dan
festivala med 20. in 24. av-
gustom ob devetih dopol-
dne. Po slabi uri hoje, ogle-
du cerkve in kapelice bosta
čakala pohodnike na vrhu
hriba okrepčilo in zabava s
plesom. Obiskovalce bodo
odprtih src in rok sprejeli v
mežnariji, kjer stanujeta
Gorjakova mama Milka
Močnik in sin Marko, hčer-
ka Polona pa je v Celju. Av-

senikovi, še posebej pa Slav-
ko, so bili prijatelji Gorjako-
vih (domačija se imenuje
tako zato, ker je na gori), še
posebej Milkinega očeta
Franca, ki je bil prijazen in
trden mož ter navdušen lo-
vec. V lovski opravi je sode-
loval pri snemanju spota za
znano Avsenikovo skladbo
Ko lovec je na štoru spal.
Milka se spominja, da je
Slavko sam, z družino ali
prijatelji večkrat prišel na
Sv. Petra in jih obiskal. Slav-
ko je bil tudi prvi, ki je gori
prinesel mikrofon. Prej te
naprave nismo poznali, je
povedala Milka, ki nadaljuje
tradicijo mežnarije in z zvo-
njenjem preganja tudi gro-
zeče hude ure. Doslej je bila
kar uspešna. Vesela je, da se
do vrha povzpnejo številni
obiskovalci Avsenikove go-
stilne. 

Jože Košnjek

Begunje - "Leto 2008 bi lah-
ko imenovali tudi jubilejno
Avsenikovo leto, saj letos
mineva 55 let, odkar se je pr-
vič pojavila glasba Slavka in
Vilka Avsenika, ki je takoj
spremenila glasbeno podo-
bo sveta," je zapisal izvrsten
poznavalec Avsenikove glas-
be in Avsenikovega ansam-
bla Ivan Sivec. V počastitev
te obletnice so v Begunjah
pozimi in spomladi na po-
budo Slavkovega sina Gre-
gorja Avsenika, tudi odlične-
ga glasbenika, organizirali
Zlati Avsenikov abonma z
osmimi koncerti, posvečeni-
mi članom ansambla iz naj-
bolj uspešnega obdobja nje-
govega delovanja in skladbi
na Golici, ki je bila po ugoto-
vitvah glasbenih strokovnja-
kov lani najpogosteje zaigra-
na skladba na svetu. 
V sredo, 20. avgusta, se bo
začela v Begunjah osrednja
prireditev v počastitev 55-let-
nice Avsenikove glasbe. Pod
šotorom, ki bo postavljen na-
sproti Avsenikovega doma,
bodo od srede, 20., do nede-
lje, 24. avgusta, zvečer, vsa-
kič ob 20. uri glasbeni večeri
z najboljšimi slovenskimi iz-
vajalci Avsenikove glasbe
(Gašperji, Alpski kvintet, Go-
renjski kvintet, Karavanke,
Gregorji, Gregor Avsenik,
Turbo Angels, Hišni ansam-
bel Avsenik, Mitja kvintet,
Igor in Zlati zvoki, znameni-
ti Avsenikov pevski tercet Jo-
žica Kališnik, Jožica Svete in

Alfi Nipič, Veseli Begunjča-
ni, Slovenski muzikantje, an-
sambel Zupan, ansambel
Ekart...), s humoristi in ple-
salci ter odličnimi gosti iz tu-
jine, med katerimi bo tudi
popularna zasedba Global
Kryner. Pred večernimi kon-
certi bodo popoldne na vrtu
gostilne Pri Jožovcu koncerti
pihalnih godb, na katere bo
vstop prost. Med 18. in 20.
avgustom bo v Begunjah 4.
mednarodna Avsenikova
glasbena delavnica z ugledni-
mi mentorji, med katerimi
bo prvič tudi Vilko Ovsenik.
Sklepni nastop udeležencev
delavnice bo v sredo, 20. av-
gusta, ob 17. uri v dvorani
Pod Avsenikovo marelo. 
V Begunjah in okolici bodo
v dneh festivala organizira-
ne tudi druge prireditve.
"Vesel sem in hvaležen, 
da jim je okolje zelo naklo-
njeno in da nam je uspelo z
različnimi društvi in organi-
zacijami na občinski in 
lokalni ravni, od gasilskih
do turističnih društev in
organizacij, ter z radovljiško
občino vzpostaviti dobro 
sodelovanje in najti skupni
interes," pravita glavni or-
ganizator festivala Gregor 
Avsenik in organizatorka
Avsenikovih prireditev ter
vodja marketinga Natalija
Korošec. Vsi dnevi festivala
se bodo ob 9. uri začenjali 
s pohodom na Sv. Peter, 
kamor je najraje zahajal
Slavko Avsenik. Pohod bo
zaključen z obiskom Gorja-
ka in malico ter plesom v

Sankaški koči. V nedeljo,
24. avgusta, ob 10.30 bo na
Sv. Petru tudi maša. Ob 14.

uri bodo organizirani ogledi
gradu Kamen in uro kasneje
ogledi Begunj. 

Ivanka Korošec

Lesce - Spoznala sta se v Ži-
rovnici, Marija je tja prišla
iz rodnega Leskovca pri 
Krškem kot izučena frizer-
ka in odprla frizersko briv-
ski salon, Peter, doma iz
Ogulina, je delal v elektrar-
ni. Preskočila je iskrica in
po treh mesecih poznanstva
sta se 2. avgusta 1958 na Je-
senicah poročila. Ko je kas-
neje Peter dobil službo v
Verigi, sta se preselila v te-
daj nov blok na Vodnikovi v
Lescah. Rodila sta se jima
dva otroka, sin in hčerka.
Marija je pustila službo in
se posvetila gospodinjstvu
in vzgoji otrok, Peter je de-
lal v obratu kovačnica. Ima-
ta štiri vnuke, na katere sta
zelo ponosna. 
Po petdesetih letih skupne-
ga življenja sta se odločila,
da še enkrat stopita pred

matičarja. Datum je bil isti,
le da sta se tokrat poročila v
Šivčevi hiši. Obred je bil
ganljiv in prekrasen, druga-
čen kot pred petdesetimi

leti, ko je bilo vse zelo
skromno, brez daril, brez
poročnega kosila, celo šopek
je bil sposojen. Slavje bi bilo
še lepše, če jima pred časom

kruta smrt ne bi vzela sina v
najboljših letih. 
Vsako leto gresta za kakšen
mesec v vikend v Krškem.
Peter je pri Nogometnem
klubu Lesce že vse od leta
1958 in je njegov najstarejši
član. Trideset let je bil nogo-
metni sodnik republiškega
ranga, v klubu je opravljal
funkcijo predsednika ter
blagajnika, zdaj je vzdrževa-
lec. Sodeloval je pri SZDL in
v samoupravnih organih v
tovarni, še zdaj je aktiven v
krajevni skupnosti. Z ženo
rada kolesarita in pešačita.
Uživata v družbi zdaj že
odraslih vnukov, urejata ze-
lenico pred blokom, rada be-
reta in rešujeta križanke.
"Ljubezen, skromnost, pri-
lagajanje drug drugemu je
pravi recept za uspešen za-
kon," svetujeta in dodajata:
"Tudi jesen življenja je lepa,
le treba jo je znati živeti." 

Petdeset skupnih let
Marija in Peter Piškur iz Lesc sta v krogu svojih najdražjih praznovala zlato poroko.

Milka Močnik pred cerkvijo Sv. Petra nad Begunjami

Begunje

Neji Škufca bron v Beogradu
Konec julija in v začetku avgusta je v Beogradu potekalo
mladinsko evropsko prvenstvo v plavanju. Na njem je
odlično nastopila tudi mlada, 16-letna plavalka Neja Škufca
iz Begunj. Neja je v disciplini 1500 metrov s časom 16:46:99
prekosila samo sebe, saj je osebni rekord popravila za 20
sekund in državni mladinski rekord za 9 sekund. Ta rezultat
pa je zadoščal tudi za bronasto odličje, ki je razveselil tako
mlado športnico kot njenega trenerja Alena Kramarja. "Neja
je nov uspeh našega kluba dosegla s trdim delom in je na
odlični poti, da se izkaže tudi v mladinski in nato članski
plavalni reprezentanci," je ob novem uspehu radovljiškega
plavanja povedal Ciril Globočnik. V. S.

Marija in Peter Piškur

Za Avsenikov praznik
na Sv. Petra

Neja Škufca je z bronastim odličjem dosegla največji uspeh
v karieri. Foto: Gorazd Kavčič

Naslednja številka Deželnih novic 
bo izšla 12. septembra.

Avsenikov festival 
Od srede, 20., do nedelje, 24. avgusta, se bodo v Begunjah vrstili prvovrstni glasbeni dogodki 
v počastitev 55-letnice Avsenikove glasbe. 

Slavko Avsenik z ženo Brigito

Gregor Avsenik ni le odličen kitarist, ampak tudi uspešen
organizator prireditev pri Jožovcu. 


