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Kandidati za
poslance

Spomenik
Matevžu Langusu

V nedeljo, 21. septembra, bodo
volitve poslancev državnega
zbora. V tretjem okraju prve
volilne enote, ki obsega območje
radovljiške občine, se za
poslanca poteguje štirinajst oz.
petnajst kandidatov.

V Kamni Gorici so obeležili krajevni
praznik z Langusovimi dnevi.
Tokrat je bilo še posebej slovesno,
saj so pred Domom krajanov odkrili
spomenik rojaku Matevžu Langusu.
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Veselje ob Sarini
olimpijski kolajni

Stari Koruzni most
bodo porušili
Marjana Ahačič

Srebrna kolajna Sare Isakovič, finale veslaškega dvojnega dvojca in četverca brez krmarja ter odlični
nastopi plavalk Teje Zupan in Anje Klinar na olimpijskih igrah na Kitajskem so bili vzrok, da je bilo
konec avgusta veselo najprej na sprejemu na Bledu, nato pa še v Radovljici.
Vilma Stanovnik
Radovljica - Plavalci in veslači, ki tekmujejo za radovljiški in blejski klub, doma pa
so iz obeh občin ter Žirovnice in Jesenic, so prisrčen
sprejem ob vrnitvi iz Pekinga prejšnji konec meseca
doživeli tako na Bledu kot v
Radovljici. Čeprav zaradi
dežja bolj mokro, pa je bilo
slovesno zlasti ob radovljiškem bazenu, kjer so proslavili tako srebrno olimpijsko
odličje plavalke Sare Isakovič, kot 75-letnico Plavalnega kluba Žito Gorenjka Radovljica.
"Za nas je današnji dan velik dogodek, saj ob praznovanju 75-letnice kluba slavimo prvo plavalno olimpijsko kolajno naše Sare in to
je vrhunec uspehov v našem
klubu," je poudaril predsednik PK Žito Gorenjka Radovljica Jože Rebec, Sari in
klubu pa so čestitke namenili tudi predsednik Plavalne zveze Slovenije Jure Prosen, predsednik OKS Janez
Kocijančič ter predstavniki
sponzorjev, od Žita Gorenjke, do Avtohiše Oder, Elana

Radovljiški župan Janko S. Stušek je čestital Sari Isakovič in ji z rožami izročil tudi
zasluženo občinsko nagrado. I Foto: Gorazd Kavčič
in drugih, ki so segli v roke
slovenski plavalni junakinji
Sari Isakovič, na katero je
ponosen tudi radovljiški župan Janko S. Stušek. "Vesel
sem, da lahko pozdravim
vse, ki so poskrbeli, da smo

se veselili uspehov v Pekingu. Hvala tudi trenerjem in
vsem ostalim, ki skrbijo, da
vrhunski športniki lahko
uspejo, kajti danes je vrhunski šport znanost. Vesel sem
tudi, da lahko kot župan po-

delim denarne nagrade, ki jih
občina nameni vrhunskim
športnikom," je med drugim
povedal župan Stušek.
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Z obnovo vodovoda, ceste in
kanalizacije postaja Ljubno
vse bolj urejen kraj. Povečali
so tudi parkirišče pred cerkvijo in obnovili streho na
cerkvi, občina širi cesto proti
Praprošam.
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Irma Mihelič, 23-letna sopranistka iz Hlebc, je spomladi z odliko diplomirala
na graški akademiji za glasbo in umetnost, v teh dneh
pa se pripravlja na začetek
magistrskega študija.
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Stari Koruzni most I Foto: Anka Bulovec
Brezje

OBČINSKE NOVICE

Prvega septembra je v radovljiški občini v šolske klopi sedlo 1.490 osnovnošolcev in
960 dijakov. Na ekonomski
gimnaziji in srednji šoli prvič
izobražujejo medijskega tehnika.

Kropa - 18. septembra bo
minilo leto dni od poplav, ki
so lani opustošile Kropo. Zaradi nevarnosti, da Kroparica ob jesenskih deževjih
spet prestopi bregove, bodo
še pred jesenjo porušili obstoječi Koruzni most. Začasno ga bodo nadomestili z
montažnim mostom, ki ga
bo pred napovedanim večjim deževjem mogoče delno
odstraniti. Ta čas potekajo
postopki za izbor izvajalcev,
v pripravi pa je tudi dokumentacija za nov Koruzni
most, ki naj bi po trenutnih
načrtih v skladu s kulturno

varstvenimi in vodarskimi
pogoji Kroparico premostil
nekoliko nižje od sedanjega.
V Kropi bodo prihodnji teden začeli z gradbenimi deli
za ureditev Placa, osrednjega trga v starem jedru. Kot
je povedal Rado Pintar, ki je
v občinski upravi pristojen
za infrastrukturo, bodo uredili povezavo med državno
cesto in Gosposko ulico ter
dodatno odvodnjavanje Placa. Tlakovali bodo površine
na trgu in na njem uredili
prostor za vodnjak ter postavili ulično opremo. S Placa
bo urejen tudi dostop do potoka Kroparica. Vrednost del
znaša 93 tisoč evrov.

V petih dneh se je Festivala
Avsenik v Begunjah udeležilo nad šest tisoč ljudi iz Slovenije in tujine. Pri Avseniku
urejajo tudi muzej z zbirko
nekaterih originalnih glasbil
in predmetov.

stran 16

Občinski svet znova o cesti na Brezjah
V skladu z uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba-Peračica je na delu odseka opuščene
hitre ceste Črnivec-Peračica dopustna namenska raba v
skladu s potrebami občine. Občinski svet je sklep o določitvi
bodoče namenske rabe hitre ceste mimo Brezij sprejel že
oktobra lani in sicer, da se južni del odseka v približni
dolžini 360 metrov ohrani kot del nove dovozne ceste na
Brezje. Takšna odločitev je bila sprejeta skladno s sklepom
sveta Krajevne skupnosti Brezje ter je opredeljena tudi v
predlogu občinskega prostorskega reda in okoljskega
poročila tega dokumenta. Ker je prišlo do spremembe stališča Sveta KS Brezje - proti ohranitvi dela cestišča, bo
župan na seji, ki je predvidena 24. septembra, predlagal
občinskemu svetu vnovično opredelitev, ali se del cestišča
ohrani ali v celoti razgradi. M. Š. M.
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Alešu
Zupancu
v slovo
(21. 6. 1959 - 18. 8. 2008)

Težko smo sprejeli in dojeli tragično vest, da nas je nenadoma
in veliko prezgodaj, v 49. letu, zapustil naš dragi sodelavec
Aleš Zupanc. Naš Aleš je bil vendar v najlepših letih, aktiven,
optimističen, pozitiven, z velikimi načrti za prihodnost.
Rojen je bil 21. junija 1959 v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo
je obiskoval v Radovljici, srednjo v Kranju, diplomiral leta
1981 na višji in 1999 na visoki strokovni šoli Fakultete za
strojništvo ter leta 2005 izobrazbo nadgradil s specializacijo
na področju managementa.
Svojo službeno pot je kot tehnolog ter nato razvojni tehnolog
in asistent za kakovost začel v tovarni Veriga Lesce. V podjetju TIO Pnevmatika Lesce je poleg kakovosti prevzel tudi
strokovne naloge s področja varstva pri delu in vodenja proizvodnje. Leta 2000 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije kot svetovalec na upravi za zaščito in
reševanje.
Bil je tudi med najboljšimi inštruktorji gorske reševalne službe v Sloveniji.
Naš sodelavec je postal 2. oktobra 2006 na mestu višjega
svetovalca za komunikacije in energetiko na Oddelku za infrastrukturo. Na področju javnih naročil in komunalnega
opremljanja zemljišč je s svojim znanjem in strokovnim delom pustil neizbrisen pečat.
Vsi, ki smo Aleša poznali, z njim sodelovali, premagovali
vsakodnevne delovne naloge, ga bomo pogrešali in se ga spominjali kot strokovnega, odgovornega, vestnega, natančnega
in sistematičnega sodelavca, predvsem pa kot vedrega in srčnega človeka, ki je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč.
Alešev stol ostaja prazen, a v naših srcih bo ostal za vedno.
Sodelavci občinske uprave

V decembru odpira vrata novi Bohinj Park Hotel v Bohinjski
Bistrici. K sodelovanju vabimo večje število delavcev različnih
profilov, in sicer:
●
VODJO GOSTINSTVA, m/ž,
●
KUHARJE, m/ž,
●
NATAKARJE, m/ž,
●
RECEPTORJE, m/ž,
●
KUHINJSKE POMOČNIKE, m/ž,
●
SOBARICE-ČISTILKE, m/ž,
●
DELAVCE V WELLNESSU, m/ž,
●
REŠEVALCA IZ VODE, m/ž.
Pričetek dela bo predvidoma v novembru, prijave pa sprejemamo
na naslov: Bohinj Vodni park, d. o. o.,
Triglavska c. 17, 4264 Bohinjska Bistrica
E-naslov: darja@bohinj-park-hotel.si
Faks: 04/577 02 20
Dodatne informacije na tel. št.: 04/577 02 12
vsak delavnik med 9. in 12. uro.

V šolah manj učencev
in več programov
V šolske klopi v občini Radovljica je 1. septembra sedlo 1490 osnovnošolcev in 960 dijakov.
Marjana Ahačič
Radovljica - V vseh štirih
osnovnih šolah v občini je
letos skupaj skoraj 1500
učencev, od tega 143 prvošolcev. Največ jih je v
Osnovni šoli A. T. Linharta
Radovljica in F. S. Finžgarja
Lesce, a v obeh nekaj manj
kot lani. V OŠ A. T. Linharta
imajo letos skupaj 769
otrok, od tega 81 prvošolcev,
ki jih je v matični šoli le za
dva razreda, medtem ko so
bili še lani trije. Posebnih
novosti v programih in projektih letos ni, bodo pa, kot
je povedala svetovalna delavka Nada Šmit, posebno pozornost posvečali vzgoji in
komunikaciji.
Podobno je v Lescah, kjer so
imeli lani dva manjša razreda prvošolcev, letos pa le
enega večjega. Tudi v leški
šoli bodo letos nadaljevali z
že uveljavljenimi projekti,
med novimi pa velja omeniti motivacijski projekt Minuta za vzgojo, ki ga začenjajo
v podružnični šoli Begunje,
je povedala pomočnica ravnatelja Neda Golmajer.
V osnovni šoli Lipnica imajo
letos le en prvi razred, v katerem je 13 malčkov (lani jih
je bilo 24), se pa zato lahko
pohvalijo z večjim vpisom
na podružnični šoli Ovsiše,
kjer imajo kar 11 prvošolcev.
Skupaj je na šoli 276 otrok.
Kot je povedala pomočnica
ravnateljice Metka Petrač,
se bodo tudi letos vključili v

Na prvi šolski dan
projekt Zdrava šola in nadaljevali s projektom Eko šola,
poseben poudarek pa bodo
letos namenili spremljanju
pisanja domačih nalog.
Na osnovni šoli Antona Janše je vpisanih 48 učencev,
približno toliko kot lani,
imajo pa posebej močan
prvi razred. "Dobili smo štiri prvošolce, kar je res veliko v primerjavi s prejšnjimi
leti, tako da jih je kar za cel
razred!" je povedala ravna-

Lesce, Radovljica

Dela na krožiščih se končujejo
Novo krožišče na Cesti za Verigo v Lescah je Cestno podjetje Kranj avgusta asfaltiralo in je sedaj prevozno. Dela, vezana na ureditev brežin, bodo končana v dveh tednih. Prav
tako se nadaljuje izgradnja krožišča med Radovljico in Lescami, tudi to bo dokončno urejeno v tem mesecu. M. Š. M.
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Posavec

Nov vrtec bodo zgradili v štirih mesecih
Novi vrtec na Posavcu bo gradilo podjetje AGIT 2000.
Vrednost del je ocenjena na 1,5 milijona evrov, rok izgradnje
je štiri mesece. Začetek del bodo simbolično obeležili v sredo, 17. septembra, ob 13. uri. M. Š. M.

la svetovalna delavka Mateja
Šparovec, je letos vpisanih
za cel razred manj dijakov
kot lani, tako da jih je skupaj okoli 480, podobno kot
v Ekonomski gimnaziji in
srednji šoli Radovljica, kjer
pa imajo letos kar štiri polne prve letnike - dva gimnazijska, enega v programu
ekonomski tehnik ter enega
v novem programu izobraževanja za medijskega tehnika.

Še vedno brez dogovora
Izvajalec izbran, dokončnega soglasja o
letališču še ni.
Marjana Ahačič
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teljica Jelena Horvat in dodala, da so posebej veseli
tudi novega vozila, ki so ga
šoli kupile štiri občine, iz
katerih prihajajo njihovi
učenci.
V programe Srednje gostinske in turistične šole Radovljica se je letos na novo vpisalo 83 dijakov, od tega 60
bodočih gastronomsko turističnih tehnikov in 23 v triletni gastronomsko hotelirski program. Kot je poveda-

Lesce - Občina Radovljica je
na javnem razpisu za prestavitev in asfaltiranje vzletno pristajalne steze letališča Lesce že
izbrala najugodnejšega ponudnika. To je podjetje SCT,
ki naj bi z deli začelo takoj po
pridobitvi gradbenega dovoljenja, za katero pa pri radovljiški Upravni enoti Radovljica še teče postopek. Upravna
enota je za konec septembra
sklicala ustno obravnavo, na
kateri bodo stranke, z izjemo
tistih lastnikov, od katerih je
občina že pridobila izjave, da
se strinjajo s posegom, seznanili z nameravano gradnjo in
jim omogočili, da se o njej izrečejo.
Vzporedno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja
pa še vedno potekajo usklajevanja mnenj o tem, kakšno

naj bi sploh bila prenovljena
vzletno pristajalna steza in
kakšen režim letenja v Lescah. Komisija za usklajevanje
stališč o umestitvi letališke
steze, ki jo je imenoval župan
Janko S. Stušek, na zadnji
seji pred dobrim tednom dni
še vedno ni našla skupnega
jezika, zato je predsednik
Marjan Mertelj njeno delo začasno zamrznil. Občini je
predlagal, da na letališču takoj uvede režim koridorjev,
urnikov in območij letenja,
kakor jih je predlagalo Društvo za varstvo proti hrupu in
širjenju letališča. Društvo, katerega član je tudi predsednik
komisije Mertelj, je namreč
prepričano, da predlogi ukrepov za regulacijo uporabe letališča, kot jih je na zadnji seji
komisije predlagal direktor
ALC-ja Pavel Škofic, niso uresničljivi prej kot v letu dni.
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Dostava kosil na dom

Velik problem je promet

Dom dr. Janka Benedika Radovljica je septembra
začel z dostavo kosil na dom in izvajanjem
nekaterih drugih storitev socialnega servisa.

Janez Erman, član občinskega sveta LDS
šitev teh problemov se zavzemam že tretji mandat in
upam, da se bom ob koncu
tega mandata ob vožnji skozi
Podnart počutil veliko varneje in bolj udobno."

Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite (starost, kraj bivanja,
stan, število otrok, izobrazba, zaposlitev ...)?
"Star sem 62 let, sem oče
treh sinov in hčerke. Z ženo
sva si ustvarila dom med dobrimi sosedi na Ovsišah. Po
poklicu sem mizar, vendar
že nekaj let v pokoju."

Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Že nekaj časa je največji
problem v občini izgradnja

Janez Erman
asfaltne steze na letališču v
Lescah. Tudi ta problem se
počasi rešuje, menim pa, da
bi bil še lažje rešljiv ob bolj
usklajenem delovanju občinskega sveta in skupne
podpore županu."
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?

"Za območje KS Podnart bi
bila zelo pomembna ureditev prometa skozi Podnart.
Nujno potreben je nov most
čez Savo, obenem bi morali
zgraditi pločnik skozi naselje
ter urediti križišče in postajališče za avtobuse. Nadaljevati
bi morali z rekonstrukcijo ceste po Lipniški dolini. Za re-

Slovesno ob spomeniku

Spodnja Lipnica
Kako preživljate prosti čas?
"Ne ostane mi prav nič prostega časa, saj sem v pokoju
(šala). Zelo rad sem v družbi
veselih in pozitivnih ljudi. V
jesenskem času me pogosto
zanese s košaro v gozd, ob
zimskih večerih se dobivamo ob taroku."

Radovljica

Plavalni klub vpisuje
nove člane

Vaja enot zaščite in reševanja
Gasilska zveza Občine Radovljica bo jutri, v soboto, 13. septembra, od 8. ure do 14.30 pripravila na območju Spodnje
Lipnice in planote Jelovica vajo enot zaščite in reševanja v
občini Radovljica. Kot navaja poveljnik gasilske zveze Janez
Koselj, bodo na vaji poleg gasilskih enot v občini sodelovale
tudi enota Društva GRS Radovljica, Kluba radioamaterjev
Lesce-Bled, Enota jamarskih reševalcev, PP Radovljica, RP
Bled ter helikopter Slovenske vojske. V vajo bosta vključena
tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Kranj, in
Regijski center za obveščanje Kranj. Med vajo bo na širšem
območju vaje večje število enot z vozili in tehniko, zato krajane naprošajo za strpnost in upoštevanje opozoril. C. Z.

Plavalni klub Žito Gorenjka
Radovljica vpisuje do ponedeljka, 15. septembra, nove
člane. Za prijavo in dodatne
informacije lahko pokličete
še danes, v petek, in v ponedeljek od 17. do 19. ure na
telefonsko številko 04/53 15
770 oz. se oglasite v recepciji olimpijskega bazena v
Radovljici. Otroci lahko obiskujejo trening vsak dan v
tednu, zaželeno pa je trikrat
na teden. Trenutno se v klubu uči in trenira več kot 150
plavalk in plavalcev v desetih skupinah. C. Z.

Marjana Ahačič
Radovljica - Krajevna organizacija Združenja borcev
za vrednote NOB Radovljica
je v torek pri spomeniku v
graščinskem parku pripravila spominsko slovesnost
ob 66. obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča in soborcev na Jelovici.
V grobnici, ki je nastala po
načrtih arhitekta Eda Ravnikarja, je pokopanih 22 borcev Selške čete Cankarjevega bataljona, ki so 9. septembra 1942 padli med bitko v globeli med Lipniško
in Mošenjsko planino na Jelovici. Med njimi tudi Jože
Gregorčič Gorenjc, poveljnik bataljona. V grobnico so
nekaj let po koncu vojne
prenesli tudi borce, ki so padli med umikom iz Dražgoške bitke januarja leta 1942.
V spomin na takratne do-

Radovljica - Kot so sporočili
iz doma, so do teh storitev
upravičeni tisti, ki potrebujejo pomoč pri hišnih in
drugih opravilih v primeru
otrokovega rojstva, bolezni,
invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih
primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v
vsakdanje življenje. Uporabnik socialnega servisa je lahko vsakdo, ki naroči določeno storitev in prevzame obveznost plačila zanjo.
Kosila dostavljajo vse dni v
tednu, vključno v nedeljah
in praznikih. Cena razvoza
kosil se giblje od 1,40 do
4,50 evra, odvisno od oddaljenosti kraja dostave. K ceni kosila je treba prišteti še ceno
razvoza kosila in strošek najema posode v višini 0,30 evra
na kosilo. Za navadno kosilo

je cena 4,64 evra, za navadno
kosilo - nedeljsko in praznično 5,56 evra, za dietno kosilo
5,11 evra in za dietno kosilo nedeljsko in praznično 6,04
evra. Druge storitve socialnega servisa obsegajo prinašanje pripravljenih obrokov
hrane, nakup in prinašanje
živil ali drugih potrebščin,
pranje in likanje perila,
spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov,
čiščenje stanovanja, kontrola jemanja zdravil in druge
storitve po dogovoru. Storitve izvajajo od ponedeljka do
petka po enotni ceni 12,30
evra na uro. Stroški prevoza
do uporabnika niso všteti.
Dodatne informacije daje socialna delavka Stanka Celar,
e-pošta: socialna.oskrba@
dom-drjankabenedika.si ali
tel. 537 54 60, ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.
do 12. ure.

Predstavniki krajevne organizacije ZB za vrednote NOB
med polaganjem cvetja na grob padlim borcem
godke in padle partizane
Združenje borcev za vrednote NOB vsako leto pripra-

POGREBNE STORITVE NOVAK
Anton Novak, s. p., Hraše 19, Lesce
DEŽURNA
✽ prevozi in ureditev pokojnikov ter pokop
z žalnim sprevodom ✽ ureditev vseh potrebnih
SLUŽBA:
dokumentov ✽ velika izbira krst in žar
04/53 33 412
041/655 987
✽ organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih v občinah
040/887 112
Bohinj, Bled, Gorje in Radovljica

vi spominsko slovesnost, na
kateri je bil letos slavnostni
govornik dr. Igor Lukšič.

Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno, in kaj pokritizirali?
"Pohvalil bi predvsem vlaganja v športne objekte, staro
mestno jedro z Graščino in
skrb za kulturno dediščino v
celotni občini. Ker so v te
projekte vložena velika sredstva, še vedno opažam rahlo
zapostavljenost podeželja,
predvsem pri vlaganjih v
kulturne domove po vaseh.
Slabo sliko občine predstavljajo tudi razpadajoče in povečini zaprte železniške postaje, vendar je reševanje
tega problema v rokah Slovenskih železnic in države."

Ste tudi predsednik Gasilske
zveze Občine Radovljica ...
"Na gasilsko zvezo sem zelo
ponosen, naših trinajst društev zelo dobro dela. Lani so
bili gasilci na več pomembnih preizkušnjah, predvsem
pri požaru v Begunjah in ob
vodni ujmi. V vseh akcijah
so se vsi izjemno izkazali, še
enkrat se je pokazalo, da
izobraževanje in usposabljanje predvsem mladih ni
zguba časa in denarja. Naša
občina za gasilce kar zadovoljivo skrbi, vendar je oprema vedno dražja, zato bomo
še naprej odvisni od razumevanja župana in občinskega sveta pri delitvi sredstev."

Cveto Zaplotnik

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
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Krajevne novice
Obnovili cesto
Radovljiška občina je uredila 760 metrov ceste
od kapelice na Ovsišah do Dobravice.
Cveto Zaplotnik
Dobravica - Ivanka Markovič je 34 let poučevala na
osnovni šoli na Ovsišah,
tudi po upokojitvi pa je ostala v občinskem stanovanju v
šoli. Ko je šola ob prehodu

do Markovičeve na Dobravici namenila iz proračuna
60 tisoč evrov, Komunala
Radovljica pa je na skoraj
celotni dolžini ceste položila tudi vodovodne cevi. Že
zdaj se na cesto "navezujejo" tri hiše, v bližnji prihod-

Zadovoljni ob ureditvi ceste: Vili Kokalj, Ivanka Markovič,
Darija Bešter, Magda Kokalj in Janez Erman
na devetletko postala pretesna, je bila Ivanka pripravljena odstopiti stanovanje za
ureditev dodatnih šolskih
prostorov in se preseliti v
svojo (počitniško) hišico na
Dobravici, vendar le, če bi ji
do tja uredili pot. "Občina je
obljubo izpolnila, za to pa je
najbolj zaslužen občinski
svetnik Janez Erman," je
dejala Ivanka. Kot je povedal Erman, je občina za ureditev in asfaltiranje 760
metrov dolgega odseka ceste od kapelice na Ovsišah

nosti bodo "zrasle" še tri,
Vili Kokalj z Ovsiš pa želi
na Turkovi kmetiji začeti s
kmečkim turizmom. Na
Dobravici so cesto uradno
predali v uporabo zadnjo avgustovsko soboto, ko so se
krajani Ovsiš zbrali na sedmem Vošnskem pikniku na
Turkovi kmetiji. Krajanom
so se pridružili tudi ovsiški
župnik Alojz Kavčič, predsednica podnarške krajevne
skupnosti Darija Bešter in
radovljiški župan Janko S.
Stušek.

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
KRANJSKA CESTA 4,
4240 RADOVLJICA

Vse bolj urejen kraj
Z obnovo vodovoda, ceste in kanalizacije postaja Ljubno vse bolj urejen kraj.
Cveto Zaplotnik
Ljubno - V krajevni skupnosti Ljubno praznujejo krajevni praznik v spomin na
24. avgust 1941, ko so Nemci v Ljubnem ustrelili pet
domačinov. Letos so se tega
dogodka spominjali že petinpetdesetič. Praznovanje so
začeli z dnevom športa in
zabave, ga nadaljevali z gasilsko vajo in preizkusom
novega hidrantnega omrežja, s proslavo in odprtjem fotografske razstave ter ga
sklenili z družabnim srečanjem krajevne skupnosti in
Cestnega podjetja Kranj.
Na proslavi je predsednik

sveta krajevne skupnosti
Brane Fajfar predstavil najpomembnejše letošnje naložbe, pri katerih so sodelovali občina, krajevna skupnost, Komunala Radovljica,
Elektro Gorenjske, Telekom
Slovenije, Cestno podjetje
Kranj, SCT, krajani ... Kot je
dejal, so v gornjem delu
Ljubnega obnovili kanalizacijo, odpadne vode iz šole pa
usmerili proti načrtovani čistilni napravi na Posavcu.
Skoraj ves vodovod v Ljubnem je nov, obnoviti morajo
le še krajše odseke. Oskrba s
pitno vodo se je izboljšala,
novo hidrantno omrežje
omogoča tudi hitrejše posre-

Na proslavi je predsednik KS Brane Fajfar podelil priznanje Jelki Šmid za dolgoletno opravljanje
tajniških poslov v krajevni skupnosti.

Radovljica

Največ škode na koruzi in sadju
V radovljiški občini je neurje s točo 23. avgusta najbolj
prizadelo kmete in vrtičkarje v vaseh Zgornja, Srednja in
Spodnja Dobrava, Otoče, Praproše, Dobro Polje in Brezje.
Po prvih ocenah naj bi na Srednji Dobravi prizadelo približno pet hektarjev koruze, na Spodnji Dobravi dva hektarja
koruze in hektar jablan, v Otočah dva hektarja visokodebelnih sadovnjakov in 30 arov vrtnin, v Praprošah en hektar koruze in dva hektarja travniških sadovnjakov, na Dobrem
Polju tri hektarje koruze, na Brezjah pet hektarjev koruze ...
Občina je pozvala kmete in kmetijska posestva k prijavi
škode, prijave je sprejemala do 9. septembra. C. Z.

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
– IZOBRAŽEVANJE S TRADICIJO!

V ŠOLSKEM LETU 2008/09 SMO PRIPRAVILI VPISE V NASLEDNJE
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:
BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
(7., 8. in 9. razred)
Srednješolski poklicni programi:
RAČUNALNIKAR - NOVOST
TRGOVEC - PRODAJALEC IN PREKVALIFIKACIJA
ZA POKLIC PRODAJALEC (ENO LETO)
ADMINISTRATOR
Srednješolski strokovni programi:
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK - PTI
EKONOMSKI TEHNIK - POKLICNI TEČAJ
za gimnazijce
TURISTIČNI TEHNIK

V sodelovanju z Zavodom IRC organiziramo
višješolsko strokovno izobraževanje:
ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
EKONOMIST

Brane Fajfar
dovanje ob požarih. Telekom bo ob preurejanju "magistralke" v drugi vozni pas
avtoceste postavil novo telefonsko centralo na Posavcu,
do tja naj bi tudi položili
optični kabel. Na cesti od
doma športnega društva do
šole bo nova javna razsvet-

ljava. Cesta od odcepa na regionalno cesto do cerkve je
večinoma nova. Na nekaterih mestih v kraju so zgradili nove oporne zidove, povečali so parkirišče pred cerkvijo in na cerkvi obnovili
streho, vse bolj se uresničuje tudi zamisel o obnovi romarske poti v Ljubno. "Občina širi cesto proti Praprošam, z izvedbo se ne strinjamo. Bojimo se trkov. Cesta
bo hitra in po naši oceni nevarna," je dejal Fajfar in napovedal, da bo občina jeseni
začela graditi nov vrtec na
Posavcu in da pripravlja že
tudi dokumentacijo za ureditev komunalnih vodov in
ceste skozi Otoče. Radovljiški župan Janko S. Stušek,
ki se je tudi udeležil proslave, je dejal, da se marsikatera krajevna skupnost v občini ne more pohvaliti niti s
polovico tega, kar so naredili v KS Ljubno.

Nova čistilna
naprava v Dragi
Marjana Ahačič
Begunje - "Pričakujem, da
obiskovalcev Drage odslej
ne bo več motil neprijeten
vonj, ki se je - odvisno od
vremena - širil po bližnji
okolici," je ob odprtju nove
čistilne naprave tik ob gostišču v Dragi v začetku septembra dejal Drago Finžgar,
direktor Komunale Radovljica. Naprava bo po biološkem
postopku čistila odpadne
vode in zmanjšala negativne
vplive odpadnih voda iz tamkajšnjega gostinskega obrata.
Tako bo zmanjšala potencialno nevarnost onesnaženja
najpomembnejšega vodnega
vira v občini.
Vrednost investicije je približno 25 tisoč evrov, denar
zanjo pa je iz sredstev za
amortizacijo infrastrukture

zagotovila Občina Radovljica. "Po višini sredstev res ne
gre za veliko investicijo, a je
pomen čistilne naprave
kljub temu izjemen, saj daje
zgled za to, kako skrbeti za
vodo, od katere smo odvisni
vsi," je na otvoritvi poudaril
župan Janko S. Stušek.
Zemljišče za postavitev čistilne naprave je odstopilo
Turistično društvo Begunje,
ki je lastnik gostinskega lokala v Dragi, z napravo pa
bo upravljala Komunala Radovljica. "Za zdaj upravljamo s štirimi tovrstnimi čistilnimi napravami, ki so
umeščene predvsem na področja, ki v doglednem roku
še ne bodo mogla biti vključena v sistem javne kanalizacije," je povedal direktor
Komunale Radovljica Drago
Finžgar.

Fakulteta za upravo v študijskem središču LU
Radovljica v študijskem letu 2008/09 vpisuje v 1.
letnik dodiplomskega visokošolskega študija UPRAVA in magistrskega študijskega programa UPRAVA
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
RAČUNALNIŠKI TEČAJI
JEZIKOVNI TEČAJI:
ANG - NEM - ITA - ŠPA - FRA - RUŠ - SLO
30 - 45 - 60 - 75 - 90 ur

NE ODLOŽITE SVOJEGA ŠOLANJA ŠE ZA ENO LETO
INFORMACIJE: 537-24-00, info@lu-r.si

Drago Finžgar, direktor Komunale Radovljica in predsednik
KS Begunje, pred novo čistilno napravo v Dragi.

JAZ LOČUJEM

že v lastnem domu
(lastni kuhinji) STEKLO, PAPIR,
KOVINE, PLASTIKO, BIOLOŠKE
ODPADKE od ostalih odpadkov.

V zabojnik z nalepko PAPIR
oddajamo:

časopise, zvezke, revije, zloženo
kartonsko embalažo, pisarniški papir,
koledarje, drobne papirčke, reklamne
letake, kataloge, knjige.

V zabojnik z nalepko STEKLO
oddajamo:

nepovratne steklenice, stekleno
embalažo, steklene kozarce za
vlaganje sadja in zelenjave, kozarce.
samo prodajno embalažo iz plastičnih
mas (PE, PET, PVC) - plastenke,
plastične kozarce, plastične vreče,
kozarce od jogurta, posode od
margarine.

V zabojnik z nalepko KOVINE
bomo oddajali:

očiščene pločevinke, očiščene
konzerve, pločevinke od pijač,
pločevinasto posodo, pločevinaste
igrače, alu folijo, vse druge majhne
kovinske odpadke.

Biološke odpadke iz gospodinjstev
oddajamo na lasten kompostni kup.

Vreče z mešanimi komunalnimi NE sodijo na zbiralnice ločenih frakcij.
Če se vam občasno pojavijo večje količine mešanih komunalnih
odpadkov, lahko na sedežu Komunale Radovljica ali pri voznikih
smetarskih ekip nabavite posebne vreče z oznako Komunale Radovljica.
Cena vreče vključuje ceno odvoza in odlaganja odpadkov.

nastajajo pri sanaciji objektov in jih ni
dovoljeno odlagati v namenske posode za ostale odpadke. Vsi prebivalci, ki so plačniki komunalnih storitev v občini Radovljica, imajo možnost brezplačne oddaje 2 m3 gradbenih odpadkov na separaciji Gorenjca ob predložitvi potrdila Komunale Radovljica.

Če se vam pojavijo kosovni odpadki
med letom, lahko naročite individualni
odvoz s pomočjo dopisnic.
Kosovni odpadki se prav tako
lahko oddajo vsako dan na zbirnem
centru v Radovljici od ponedeljka
do petka od 8. do 14. ure, vsako
sredo od 12. do 18. ure in vsako
soboto od 8. do 12. ure. Med kosovne odpadke spadajo:

- bela tehnika
- vse vrste pohištva
- talne obloge
- vzmetnice
- kolesa
- električni aparati

Mnogi uberejo krajšo pot in kosovne
odpadke odložijo kar pri zbiralnicah
ločenih frakcij, s čimer nam povzročajo vsaj dva problema. Prvi je, da naša
vozila ne morejo do zabojnikov za lo-

čeno zbrane frakcije, drugi pa je ta,
da ta vozila ne morejo odvažati kosovnih odpadkov. Tako moramo nepravilno odložene kosovne odpadke odvažati z drugim vozilom, kar spet povzroča dodatne stroške in dodatno onesnaževanje okolja. S tem, ko se tukaj
odlagajo neprimerni odpadki, kazijo
videz okolice, nam, komunalcem, pa
povzročajo dodatno pobiranje izven
rednih odvozov. Nekomu bližnjica, za
nas dvakrat pot!

Zbiralnice so namenjene izključno ločenemu zbiranju posameznih frakcij
in se odvažajo direktno k zbiralcem
teh frakcij.

Dežurni vodovodni monter GSM: 031/210-023.
Pokopališko - pogrebna služba GSM: 041/655-987.
Št. 350-5-0011/2008
Radovljica, 3. 9. 2008

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

6. člen
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
”OPPN Dvorska vas”). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim
dnem javne razgrnitve.

4. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka dokumenta bo v sredo, 8. oktobra 2008, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Begunje.

3. člen
Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko gradnjo Dvorska vas bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne
skupnosti Begunje, Begunje 15/c, 4275 Begunje v času uradnih ur ter
na uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

2. člen
Javna razgrnitev traja od 22. 9. 2008 do vključno 21. 10. 2008.

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas.
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Dvorska
vas zajema naslednjo parc. št. oziroma njen del:
168/1, k.o. Otok (podatki GURS april 2008).

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

1.

1. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
gradnjo Dvorska vas
2. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje ”Na
Plani” v Lescah
3. Javna dražba za prodajo nepremičnin

VSEBINA

www.radovljica.si

Št. 350-5-0010/2008
Radovljica, 3. 9. 2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

6. člen

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
”ZN Na Plani”). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem
javne razgrnitve.

5. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka dokumenta bo v sredo, 1. oktobra 2008, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce.

4. člen

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje ”Na Plani” v Lescah bo razgrnjen v prostorih Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce, Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na
uradni spletni strani Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

3. člen

Javna razgrnitev traja od 22. 9. 2008 do vključno 30. 10. 2008.

2. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje ”Na Plani” v Lescah.
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje
”Na Plani” v Lescah zajemajo naslednje parc. št. ali njihove dele:
431/20, 468/1, 468/2, 468/3, 468/5, 468/6, 468/10, 468/11,
468/13, 468/15, 468/16, 468/17, 468/18, 468/19, 468/20,
468/21, 468/22, 468/23, 468/24, 468/25, 468/26, 468/27,
468/28, 468/29, 468/30, 468/31, 468/32, 468/33, 468/34,
468/35, 470/1, 470/2, 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16,
470/17, 470/18, 470/19, 470/20, 470/21, 470/25, 470/26,
470/27, 470/28, 470/29, 470/31, 470/32, 470/33, 470/34,
470/35, 470/36, 470/37, 470/38, 470/39, 470/40, 470/41,
470/42, 470/43, 470/44, 470/45, 470/46, 470/47, 470/48,
470/49, 470/50, 470/51, 470/52, 470/53, 470/54, 470/55,
470/56, 470/57 in 470/58, vse k.o. Hraše (podatki GURS april
2008).

1. člen

JAVNO NAZNANILO O
JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
za stanovanjsko naselje ”Na Plani” v Lescah

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št.
23/99, 19/00) je župan Občine Radovljica sprejel

2.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 101, 12. septembra 2008
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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.
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I kam bi del?

V zabojnik z nalepko PLASTIKA
bomo oddajali:

KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240 RADOVLJICA
tel.: 04/537 01 11,
fax: 04/537 01 12
www.komunala-radovljica.si

Gradbeni odpadki so tisti, ki

Ravno steklo ne sodi v zabojnik za steklo, temveč ga lahko oddate na
zbirnem centru. Zabojnik s takšno vsebino smo morali izprazniti med
mešane komunalne odpadke.

Pa vendar moramo opozoriti, da vedno ni tako. Ločeno zbranih frakcij po
posameznih lokacijah zaradi neprimernosti frakcij ne moremo oddati v
nadaljnjo predelavo in jih moramo pobrati kot mešane komunalne odpadke. Večkrat so zbiralnice ločenih frakcij pravo odlagališče tudi kosovnih odpadkov in preostanka mešanih komunalnih odpadkov. Če se vam pojavijo
kosovni odpadki ali večje količine preostanka mešanih komunalnih odpadkov, jih lahko oddate vsak dan na
Zbirnem centru Radovljica, oddaja
kosovnih odpadkov je za plačnike komunalnih storitev iz gospodinjstev
brezplačna.
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- TRASA, dolga približno 20 km, primerna za družinski izlet:
Radovljica - Lesce - Hraše - Zapuže - Begunje - Dvorska vas Zgornji Otok - Gorica - Vrbnje - Radovljica
(speljana tudi po makadamskem cestišču, zato priporočamo treking
in gorska kolesa)
Pred ciljem se bomo ustavili pred Turistično informacijskim centrom
Radovljica, za katerega je LTO Radovljica uspela pridobiti
ZNAK KOLESARSKE INFORMACIJSKE TOČKE.

Kolesarji se izleta udeležite na lastno odgovornost in ste se dolžni ravnati
v skladu s cestno prometnimi predpisi. Naj spomnimo na tehnično
brezhibnost koles in uporabo čelad, ki so priporočljive za vse kolesarje,
obvezne pa za otroke do 14. leta starosti.

Kolesarska informacijska
točka tudi v Radovljici

V okviru te akcije so Turistično informacijske centre
(TIC) po vsej Sloveniji pozvali, da se v primeru, če
ustrezajo postavljenim zahtevam in pogojem, odzovejo projektu Pridobitev znaka
kolesarske informacijske
točke v Sloveniji. V Lokalni
turistični organizaciji (LTO)
Radovljica smo pripravili zahtevano gradivo in za kolesarsko info točko predlagali
TIC Radovljica. Zahtevam
projekta je do sedaj zadostilo sedemnajst TIC-ev, med
katerimi je tudi radovljiški
(na Gorenjskem še Kranjska
Gora in Škofja Loka).
Naloge kolesarske informacijske točke v sklopu posameznega TIC-a so:
- možnost najema koles in
postavitev stojal za kolesa,

- informiranje kolesarjev o
"kolesarski ponudbi" (poti,
servisi in prodajalne koles
ter kolesarske opreme, možnosti glede nastanitve, gostinske ponudbe itd.),
- prodaja turističnih vodnikov, zemljevidov kolesarskih in drugih tematskih
poti ter informacije splošnega turističnega značaja.
V LTO Radovljica v sodelovanju z Občino Radovljica
pripravljamo celovit zemljevid tematskih poti (med drugim tudi kolesarskih) v naši
občini, ki bo s pisnim in slikovnim gradivom, obogatenim z zemljevidi, v slovenščini in angleščini dodatno
obogatil ponudbo naših turističnih publikacij.
Kolesarsko informacijsko
točko bomo javno predstavili ob dnevu brez avtomobila
v petek, 19. septembra
2008, ob 17. uri pred TIC
Radovljica.

Lipnica

Drugi tek na Vodiško planino
Atletsko društvo Olimpik in krajevna skupnost Kropa bosta
v soboto, 20. septembra, ob 15. uri pripravila drugi tek na
Vodiško planino, hkrati bo na planino tudi pohod iz različnih smeri. Udeleženci bodo razdeljeni v več skupin po starosti in spolu in bodo tekli na 2 in 4,5 kilometra dolgi progi.
Prijave sprejemajo na domačiji Pr' Miklavževcu. C. Z.

Alpska 37, Lesce,
tel.: 04/531-87-57

Nudimo vam pestro izbiro:
❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseyja
❖ blaga za svečane priložnosti

Dr. Mariana Rebernik vabi na volilni shod
Dr. Mariana Rebernik, kandidatka Socialnih demokratov za
poslanko državnega zbora v tretjem volilnem okraju, vabi v
petek, 19. septembra, ob 17. uri na parkirišče pri športnem
parku v Radovljici na volilni shod. "Na shodu boste imeli
priložnost razjasniti dileme, se pogovorili z menoj in se pustili presenetiti s presenečenjem, ki ga pripravljamo posebej
za vas," je zapisala v vabilo. C. Z.

❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira
podlog, zadrg, sukancev, gumbov
in ostale pozamenterije.

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

www.gorenjskiglas.si

Spoštovane občanke in cenjeni občani,
ki si želite poslanca iz radovljiške občine,
vabljeni

v soboto, 13. septembra 2008,
ob 17. uri
v Športni park v Radovljici
na volilni golaž in pivo
Na zabavni prireditvi se bo predstavil
kandidat SDS
za državnozborskega poslanca

mag.

Anton Pogačnik
Gost bo minister vlade RS

dr. Gregor Virant
Za prijetno vzdušje bodo skrbeli:
Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica,
dirigent Gašper Primožič
Moški komorni zbor iz Podnarta,
dirigent prof. Egi Gašperšič
Triglavski muzikantje
Moderator: Franci Černe, tudi v vlogi A. T. Linharta
srečelov - glavna nagrada KOLO

SDS, Trstenjakova ulica 8, LJUBLJANA

Toni Bogožalec,
LTO Radovljica

Radovljica

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

Karis d.o.o., Gorenjska cesta 33c, Radovljica

Slovenska turistična organizacija je spomladi
pripravila akcijo, s katero želi izboljšati obveščenost
turistov kolesarjev in dvigniti raven turistične in
spremljevalne ponudbe za kolesarje.

WWW.RADOVLJICA.SI

Pridružite se nam!

št. 101, 12. septembra 2008

Če bo deževalo, izleta ne bo.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

- VRNITEV: do 17.30 na Linhartov trg,
kjer bodo udeleženci prejeli spominsko darilo, za sladko presenečenje pa bodo
poskrbeli udeleženci programa PUM - projektno učenje za mlajše odrasle,
ki deluje pod okriljem LUR.

7. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
- dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za
primer vračila kavcije,
- davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
8. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost,
stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto
najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni
zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo:
- na Občini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija Habjan, tel.
04/537-23-46, v delovnih dneh od 15. 9. 2008 do 30. 9. 2008
od 10.00 do 12.00 ure;
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

Številka: 431-4/2008
Datum: 12. 9. 2008

- ZBOR KOLESARJEV: ob 15.45 na Linhartovem trgu v Radovljici

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

v petek, 19. septembra 2008, ob 16. uri.
Kolesarski izlet ob dnevu brez avtomobila je letos jubilejen,
saj ga organiziramo že peto leto zapored.
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Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 15. seje
Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 2. 7. 2008 ter v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja

KOLESARSKI IZLET

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

VABITA NA

1.

OB DNEVU BREZ AVTOMOBILA

2.

Občina Radovljica in Športna zveza Radovljica

4.

Marko Bajec
Občina Radovljica, Oddelek za infrastrukturo

5.

6.

Izvajalec rekonstrukcije vozišča regionalne ceste R3-635/1121 Lesce-Kamna
Gorica-Lipnica, od km 7+200 do km 8+100, na odseku za Sp. in Zg. Lipnico, je
začel z izvajanjem faze pripravljalnih del (prestavitev telekomunikacijskih vodov).
Izvedba rekonstrukcije obravnavanega odseka vozišča regionalne ceste narekuje
začasno spremembo prometne ureditve, natančneje delno zaporo obstoječega
vozišča. Promet ob zapori bo potekal izmenično enosmerno, urejen bo z znaki za
odstop prednosti. Delna zapora se bo izvajala po fazah maksimalne dolžine 50
metrov in je predvidena do 20. decembra 2008. Prosimo za razumevanje.

Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684
Predmet prodaje:
- prodaja stavbnega zemljišča, del parc. št. 843/2 (njiva, 1337 m2)
v izmeri 1000 m2 in del parc. št. 844/1 (travnik, 1392 m2) v izmeri 800 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni
poslovni gradnji
Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega
zemljišča znaša:
- za del parc. št. 843/2 po ceni 48,00 EUR/m2 brez DDV, za del
parc. št. 844/1 pa 50,00 EUR/m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh po notarski
overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun
Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v sredo, 1. oktobra 2008, ob 10.00
uri v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 %
izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti
nakazana do dne 30. 9. 2008 do 11.00 ure. Kavcijo je potrebno
nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 013020100007805 sklic: 72210000-3301-1
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom
o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.

Obvestilo
o zapori regionalne ceste
na odseku za Spodnjo in Zgornjo Lipnico

12.09.2008
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Volitve 2008

Kandidati za poslance
V tretjem okraju prve volilne enote, ki obsega območje radovljiške občine,
se za poslanca državnega zbora poteguje štirinajst oz. petnajst kandidatov.
Cveto Zaplotnik

* Kakšno je vaše stališče do
oblikovanja pokrajin v Sloveniji? Kolika pokrajin naj
ima Slovenija? Ali naj bo
Gorenjska enotna pokrajina
ali razdeljena na Zgornjo in
Spodnjo Gorenjsko?
* Katere tri gorenjske (radovljiške) probleme bi kot
poslanec najprej poskušali
rešiti?
Kandidate (in njihove odgovore) predstavljamo po vrstnem redu, kot bodo navedeni na glasovnici.

Foto: Anka Bulovec

Radovljica - Kandidati so
Marjeta Smolnikar, Miha
Žvan, mag. Anton Pogačnik,
Jožef Logar, Klemen Ramuš,
Mojca Kastelic, Jože Hribar,
Slavko Mežek, Janez Urbanc, dr. Mariana Rebernik,
Jože Andrejaš, Dušan Jovanović, Janko Sebastijan Stušek in Sabina Andolšek, usoda petnajstega kandidata, to
je Milana M. Semeta, pa je
odvisna od odločitve vrhov-

nega oz. ustavnega sodišča,
ali je Lista za čisto pitno
vodo pravilno vložila kandidaturo. Do zaključka redakcije časopisa odločitev sodišča še ni bila znana.
Vsem kandidatom smo zastavili enaka vprašanja:
* Ali se lahko predstavite
(starost, kraj bivanja, izobrazba, poklic, stan, število
otrok, delovno mesto, dosedanje politične izkušnje)?
* Ali lahko na kratko predstavite volilni program?

Kandidati za poslance se med volilno kampanjo predstavljajo tudi na plakatih.

Marjeta
Smolnikar

SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS - Stranka
mladih Slovenije
Rojena sem 2. junija 1954 v
Ljubljani, kjer tudi živim.
Uspešno sem se "prebila"
čez osnovno šolo, gimnazijo
in štiri letnike nekdanje
FSPN (zdaj FDV). Pomeni,
opravila sem maturo, diplome ne. Moja ožja družina so
mami Pepca, mož Andrej,
hči Tina, zet Bojan, vnuk
Luka in vnukinja Julija.
Imam status samostojne novinarke in že šest let sodelujem s časnikom Gorenjski
glas. Neposrednih političnih
izkušenj nimam, kot novinarka pa poznam in razumem aktualni slovenski politični oder v samih temeljih.
Moj volilni program je strnjen v sloganu: 3D. V kontekstu svojega slogana se bom
vedno in povsod, z vsem srcem, z vso inteligenco in z
vsem svojim znanjem zavzemala za koristi družine, Dežele in domovine.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, BEETHOVNOVA UL. 4, LJUBLJANA

Za moje razumevanje stvari
je pokrajina smiselna, če je
prvič zgodovinsko utemeljena in drugič, če je logična in
funkcionalna celota. O tem,
ali naj bo Gorenjska enotna

Dežela potrebuje
v državnem zboru
svojega poslanca
in državni zbor
potrebuje poslanca
z Dežele!

Marjeta Smolnikar št 1 (a)
www.slssms.si

1

Miha
Žvan

pokrajina ali razdeljena na
Zgornjo in Spodnjo Gorenjsko, so moji pogledi in stališča povsem obrobna. Kot
poslanka bom v državnem
zboru spoštovala voljo večine prebivalcev Dežele, izražene na referendumu o oblikovanju Zgornje Gorenjske
pokrajine. Če se bo večina
Deželanov izrekla za Zgornje Gorenjsko pokrajino,
sem trdno prepričana, da je
Radovljica zgodovinsko utemeljena in teritorialno upravičena do statusa pokrajinskega oziroma regionalnega
središča.
Zagotovo je Elan, nekdanji
pojem gorenjskega in slovenskega gospodarskega
uspeha, za Deželo tema številka ena, vendar sama tej
veliki, pomembni in težavni
temi nisem kos. V SLS imamo za reševanje tako velikih
in zapletenih gospodarskih
težav izvrstne strokovnjake
in v njihovem imenu Deželanom zagotavljam, da bodo
konstruktivno pristopili tudi
k reševanju begunjskega
Elana. Sama sem kos in
imam vizijo za druge, na vi-

dez manj atraktivne teme, ki
pa so za Deželo bistvenega
pomena. Prva težava je v
dejstvu, da Dežela v državnem zboru nima svojega
predstavnika. Druga pomembna območna tema je
(ne)prepoznavnost Dežele v
širšem slovenskem in evropskem prostoru. Tretja
pomembna tema pa je oživitev oziroma državna podpora tradicionalni deželni obrti: kovaštvu, lesarstvu, svečarstvu, lectarstvu in, nenazadnje, nogavičarstvu. V tradicionalni deželni obrti, ki
se prepleta s turistično dejavnostjo, vidim na eni strani konkurenčnost izdelkov,
na eni pa visoko dodano
vrednost. Kot poslanka z Dežele v državnem zboru se
bom med drugim zavzemala še za: uvedbo uniform v
vrtce in osnovne šole; medgeneracijsko sožitje; izenačitev civilne in cerkvene poroke; sobivanje uradne in
dopolnilne medicine; davek
na luksuz; knjige brez davka; finančno policijo.

2

Zelena koalicija: Zelena stranka in Zeleni progres
Prihajam z Bleda, živim v
Zasipu, na Bohinjski Beli pa
ustvarjam izdelke iz keramike. Sem samozaposlen in se
preživljam s trgovino z izdelki domače in umetnostne obrti ter z lončarstvom.
Poročen nisem, otrok še nimava. Političnih izkušenj
nimam, razen sodelovanja v
blejski občinski Listi za ljudi
in prostor. Sem tudi član
Društva za varstvo okolja
Bled in Odbora za rešitev
Save Dolinke, kjer delujem
od leta 2004.
Volilni program Zelene koalicije: Zelene stranke in Zelenega progresa zagovarja
eko-socialne vrednote. Nanaša se na 72. člen ustave, ki
pravi, da ima vsak državljan
pravico živeti v zdravem
okolju, država pa ga mora
zagotavljati. Zdravo okolje
pomeni poleg čistega zraka,
zemlje, vode in hrane tudi
zadostna sredstva za preživljanje sebe in družine tudi z
minimalno plačo in zdrave
medsebojne odnose med
vsemi nivoji družbe. Podpiramo razvoj eko-turizma in
eko-vasi, Slovenijo brez gen-

sko spremenjenih organizmov, zavzemamo se za sprejetje zakonodaje o invazivnih rastlinah, kot ga imajo v
sosednjih državah, ohranitev TNP v sedanjem obsegu
in ustanovitev vsaj še dveh
parkov (Pohorje in Mura),
spodbudno oz. zeleno davčno politiko, ki bo omogočala
nakup energetsko varčnih
in okolju prijaznih strojev in
naprav ter vozil, subvencioniranje izgradnje okolju prijaznih objektov, finančni vir
za tovrstno subvencioniranje so lahko okoljske takse,
ozaveščanje javnosti in kapitala o racionalni rabi razpoložljive energije in stimuliranje zmanjšanja njene porabe...
V Republiki Sloveniji je dovolj osem pokrajin. Ena od
točk programa je tudi
zmanjšanje birokracije. Ne
sme se ponoviti zgodba kot
pri občinah. Gorenjska je
enotna pokrajina in taka bi
morala ostati.
- Prvi problem, ki tare več
občin hkrati, je Sava Dolinka od Jesenic pa naprej.

Onemogočiti je treba nadaljnje zasuvanje moščanske
zajezitve z žlindro, posledično zastrupljanje vode in poiskati prave rešitve za delovanje HE Moste brez potopitve doline Brje. Očistiti je
treba zajezitev z 2 milijona
kubičnih metrov strupenih
usedlin železarske industrije. To je gorenjska ekološka
bomba. Acroni mora takoj
pričeti delovati po sistemu
IPPC.
- Drugi problem je prostorska zakonodaja, ki je pisana
na kožo investitorjem in ne
okolju in naravi. Večji mora
biti vpliv strokovnjakov in
neposredno prizadetih.
- Tretji gorenjski problem so
smeti. Zavzemam se za
ustanovitev regijskega odlagališča odpadkov z vso
spremljajočo infrastrukturo
na primernem kraju, pri
tem pa je treba upoštevati
prizadete in stroko.
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Volitve 2008
Mag. Anton
Pogačnik

3

4

Jožef
Logar

Slovenska demokratska stranka - SDS

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev
Slovenije

Moj rojstni kraj je Podnart,
kjer sem se rodil pred 52
leti. Imam tri sinove, Nejca,
ki je star 28 let, Matija, 26
let, in Petra, 21 let. Živimo
na Posavcu v občini Radovljica. Diplomiral sem na FS
v Ljubljani, leta 1997 pa magistriral na FOV v Kranju.
Leta 1993 sem v Uradu RS
za standardizacijo in meroslovje prevzel mesto pomočnika direktorja, pristojnega
za standardizacijo. Sodeloval sem pri razvoju podlag
za ustanovitev Slovenskega
inštituta za standardizacijo
(SIST), ki je začel delovati
septembra 2001, kjer sem
zdaj tudi zaposlen. Že drugi
mandat sem svetnik v Svetu
Občine Radovljica, izvoljen
na listi SDS.

Moja starost je 65 let. Izobrazba visoka (AGRFTV), po
poklicu sem dramski igralec, več kot trideset let pa
opravljam delo novinarja.
Sem poročen, oče štirih
otrok, dva od njih imata že
svoji družini. Sicer sem
upokojen, vendar še vedno
delam kot novinar - urednik in mentor na GTV
Kranj. Politične izkušnje?
Če to pomeni prilagajanje
resnic, sprenevedanje, napadalnost, strankarske interese in prestiž, premetavanje na različnih položajih, žaljivost in podobno,
potem teh izkušenj res nimam. Prave politične izkušnje so delo za ljudi,
ustvarjanje pogojev za boljše življenje vseh državljanov in državljank, doslednost, poštenost, uveljavljanje resnice, dostojnost - te
izkušnje pa imam v veliki
meri, saj sem si jih pridobil
z znanjem in delom za ljudi in med ljudmi skozi novinarsko, umetniško in humanitarno delo.

Podlaga za moje delovanje
je program SDS za obdobje
2008-2012. Svoje delo bom
usmeril v izboljšanje kakovosti življenja Slovenk in
Slovencev z naslednjimi poudarki:
- le v čisti državi je lepo živeti, zato je treba podpreti
okoljske programe v Sloveniji,

- izboljševati pogoje za razvoj podjetništva in gospodarstva,
- znanje je temelj napredka,
zato je treba poskrbeti za kakovostne izobraževalne programe,
- zaščititi kulturno dediščino, da je bodo deležni tudi
naši potomci,
- mladim družinam omogočiti ugodne pogoje za življenje in delo,
- krepiti socialne programe
za ogrožene skupine prebivalcev,
- zagovarjati medsebojno sožitje in spoštovanje vseh ljudi, saj je to temelj boljše
skupne prihodnosti.
Prepričan sem, da je bilo
pod sedanjo vlado veliko napravljenega. Na ravni države
je zato treba samo nadaljevati zastavljeno delo, saj je
Slovenija na pravi poti. V
politiki so potrebne svežina,
odločnost in nove izkušnje.
Kot poslanec DZ v novi sestavi bom to tudi dokazoval
in tako prispeval svoj del.
Nujno bi bilo, da se čim prej
uredijo vprašanja pokrajin v
Sloveniji. Vlada je že pripra-

vila potrebne zakone s tega
področja. Opozicija je v zaključni fazi sprejemanja zakonov s področja pokrajin
preprosto odtegnila podporo. Za Gorenjsko trdim, da
je edino smiselno, da ostane
enotna pokrajina, saj ima
kot taka vse atribute, da bi
bila lahko uspešna.
- Na Gorenjskem se že predolgo urejajo vprašanja regijske deponije. To je nedopustno, predvsem pa bi za
rešitev tega problema morali izkoristiti ponujena evropska sredstva.
- Rad bi podprl tudi gorenjski projekt zaščite pitnih
voda po vseh občinah ter
gradnjo modernih kvalitetnih vodovodnih, kanalizacijskih in drugih komunalnih
sistemov.
- Gorenjske občine bi se tudi
morale bolj povezovati in
poskrbeti za celovito turistično ponudbo, predvsem
pa koordinirano graditi njeno infrastrukturo (kot primer ALC v Lescah).
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Klemen
Ramuš

Moj volilni program pomeni
uresničevanje DeSUS-ovega

programa, ki je izrazito socialno naravnan in vsebuje
vsa izhodišča za boljše življenje starejše generacije, to
pa je boj za višje pokojnine
in za boljše življenje mlajših
generacij, ki si z današnjimi
plačami v večini ne morejo
zagotoviti dostojnih pokojnin v prihodnosti. Spremembe pa se dogajajo v parlamentu. Moj volilni program je socialno naravnan
za vse generacije, vključno s
povečanjem zdravstvenih
pravic in utrditvijo celovitega javnega zdravstva. Program pomeni tudi nove
možnosti za vse na področju
izobraževanja, večje dostopnosti za vse na področju
družbenega življenja (kultura, šport, ipd.), uveljavljanje
ekoloških standardov - ne
pozabljam na nobeno področje življenja.
Ne zavzemam se za drago
drobljenje pokrajin, pravšen je predlog za osem pokrajin. Gorenjska naj bo
enotna brez centralizacije,
razvoj pa mora biti enakovredno razporejen za vse
kraje Gorenjske.
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Mojca
Kastelic

Slovenska nacionalna stranka - SNS

Krščansko demokratska stranka

Starost:
- 29 let
Kraj bivanja:
- trenutno Hrušica pri Jesenicah
Izobrazba - poklic:
- dipl. ing. elektrotehnike
Stan:
- izvenzakonska skupnost,
zaenkrat še brez otrok
Trenutno delovno mesto:
- vodja vzdrževanja
Dosedanje politične izkušnje:
- kandidatura za občinski mestni svet na lokalnih volitvah leta 2006

Stara sem 34 let, poročena
in mati treh otrok. Živim v
Ljubljani. Po izobrazbi sem
univerzitetna diplomirana
psihologinja, zaposlena sem
na osnovi šoli. Ker sem se
posvečala negi in vzgoji
otrok v njihovem najbolj ranem otroštvu, poleg tega pa
sem želela poskrbeti še za
strokovni razvoj na poklicnem področju, nimam političnih izkušenj, zavedam pa
se, da je javno delovanje tudi
pomembno.

Osnovna usmeritev je še
vedno dobrobit slovenskih
državljank in državljanov ter
uspešen razvoj Republike
Slovenije.
Aktualizirana programska
izhodišča pa obsegajo področja:
- gospodarstva, davčne politike, finančnih vprašanj Temelj gospodarske rasti in
razvoja mora biti dosledno
uveljavljanje principa tržnega gospodarstva ob upoštevanju socialnih faktorjev.
Gospodarska prihodnost
mora biti zgrajena pred-

vsem na lastnem znanju in
delu. Vstopanje tujega kapitala mora biti odprto,
vendar kontrolirano in urejeno s slovenskim pravnim
redom.
- otroškega varstva, izobraževanja, kulture in športa
- zdravstva, sociale, stanovanjske politike - Nasprotujemo omejevanju socialnih
pravic in socialne varnosti
državljank in državljanov.
Pridobljene pravice se ne
smejo odvzemati, spreminjati ali krčiti.
- okolja, prometa in kmetijstva - Velik poudarek bomo
namenili ohranjanju narave, zavedati se namreč moramo, da je Slovenija pravzaprav botanični vrt Evrope,
ki ga nikakor ne smemo
uničiti.
- sodstva, policije, vojske
- zunanje politike - Dosledno zagovarjamo slovenske
interese znotraj EU in
NATA.
V Slovenski nacionalni
stranki - SNS smo proti oblikovanju novih pokrajin. V
Sloveniji naj ostanejo že obstoječe pokrajine, prav tako

pa mora biti Gorenjska enotna pokrajina.
Tako na Gorenjskem kot
tudi v Radovljici ostaja veliko nerešenih problemov.
Vsi ti problemi vplivajo na
kvaliteto življenja vseh nas
in vsi mi si zaslužimo, da se
ti problemi rešijo v najkrajšem možnem času. Med njimi pa bi vsekakor izpostavil:
- stanovanjsko problematiko
(predvsem zagotovitev lastnega ali najemniškega stanovanja mladim in mladim
družinam, pri čemer je nujno potrebno urediti razmerje med profitnimi in neprofitnimi stanovanji),
- posodobitev cestne in komunalne
infrastrukture
(tudi na podeželju),
- ekološko ozaveščenost
(uporaba obnovljivih virov
energije, pravilno ravnanje z
odpadki ...).

V volilnem programu KDS
želim glede na svojo vlogo
izpostaviti:
- Država mora postati prijazna do družine. Zavzemam
se za razmere, ko se bodo
državljani brez strahu odločali za sprejem novega življenja v svoje družine in
bodo spoštovali in cenili
navzočnost ostarelih in bolnih v svoji sredi.
- Prizadevali si bomo za oblikovanje državnega sklada
najemnih stanovanj za mlade družine.
- Zavzemamo se za šolo, ki
ne bo dajala samo znanja,
temveč bo mlade ljudi tudi

Kaj bi kot poslanec državnega zbora najprej poskušal
rešiti?
- Nujno je povečati pokojnine, pri tem pa ne bi smeli
pozabiti tudi na kmečke pokojnine, in za prihodnost
zagotoviti res stabilen pokojninski sistem.
- Treba je tudi povečati kapacitete doma za starejše občane, pospešiti gradnjo varovanih stanovanj in zagotoviti cenejšo oskrbo na domu,
da bo dostopnejša vsem, ki
jo potrebujejo.
- Mlajše generacije žal še ne
razmišljajo, kaj bo takrat, ko
se bodo upokojile. Zdaj je
treba omogočiti takšne plače, da bodo dostojno živeli
in dočakali dostojno pokojnino (večje plače - večji prispevki).
- Zavzemam se tudi za boljši družbeni standard (komunalo in cestno infrastrukturo ter razvoj za vse kraje v
občini).
To so radovljiški, gorenjski
in celo vsedržavni problemi.

vzgojila v kreativne, podjetne, pogumne in socialno
čuteče soljudi. Vrnili bomo
dostojanstvo učiteljskemu
poklicu
- V KDS se zavzemamo za
večjo svobodo samostojnega
ustvarjanja, da bo delo vrednota, ki bo tudi pošteno plačano.
- V Sloveniji je potreben red
na socialnih prejemkih in
dvig le-teh tistim, ki jih resnično potrebujejo.
- Državljani si zaslužijo boljšo javno zdravstveno službo.
Naše zdravstvo, zlasti javno,
je slabo organizirano, drago
in neučinkovito. Skrb za
zdravje človeka in to vsakega
državljana mora biti v ospredju in to bomo naredili
predvsem z dobro javno
zdravstveno mrežo, v kateri
ne bo prepletanja javnega in
zasebnega na istem mestu.
Predvsem pa želimo povečati veselja do življenja, ki ga v
Sloveniji primanjkuje, kar
se kaže v našem odnosu na
cesti, pri samomorih in nizki rodnosti.
Predlog pokrajin, ki so sedaj zamišljene, bo poveče-

val birokratske službe, večja
bo politizacija, veliki bodo
stroški za davkoplačevalce,
pozitivnih učinkov pa bo
bolj malo. Takih pokrajin
Slovenija ne potrebuje. Če
naj bi pokrajine že bile, naj
bo urejeno tako, da se občine povežejo med seboj, že
izvoljeni župani pa naj tvorijo svet pokrajine za reševanje vprašanj, ki segajo
prek meja občine. Sicer pa
smo pri nas podlegli vzorom, da pokrajine morajo
biti, pri tem se zgledujemo
po državah, kjer je njihova
pokrajina večja, kot je naša
država v celoti.
Kot poslanka državnega zbora bi se zavzela za dokončanje avtoceste in optičnega
omrežja, ureditev in recikliranje odpadkov na način, da
bo to ob upoštevanju okoljskih standardov in volje ljudi tudi podjetniška priložnost, ter za gradnjo domov
za ostarele na način manjših skupnosti in sobivanja
generacij.
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Jože
Hribar
LPR - Lista za pravičnost in razvoj

Zeleni Slovenije

Jože Hribar, ekonomist, star
53 let, živim v Kranju. Sem
srečen oče štirih otrok, razvezan, a zagovornik družine. Sem Korenc, Gorenj'c in
Slovenec. Bil sem športno in
politično zelo aktiven v mladinskih časih - do poroke,
očetovstva in poslovne kariere. Nikoli se nisem prebil v
visoko politiko, sem pa bil in
ostajam aktiven družbeni
delavec: ustanovitelj in prvi
predsednik Združenja podjetnikov Gorenjske, osem
let predsednik Atletskega
kluba Triglav Kranj. Sem
predsednik odbora Rdečega
križa v Krajevni skupnosti
Vodovodni stolp.
Z otroki in partnerji nadaljujemo 17-letno družinsko
tradicijo proizvodnje in prodaje igrač. Ekologija je nov
poslovni izziv in tudi način
življenja.
Bil sem aktiven vaterpolist,
sedaj sem potapljač, lovec,
kinolog, turni smučar in velik ljubitelj potepov po naravi. Videl sem veliko sveta in
ljudi. "Prelepa Gorenjska,
mirni svet" je moj iskren in
jasen slogan. Gorenjsko in
Gorenjce imam rad.

Slavko Mežek, letnik 1952,
Žirovničan, živeč v Kropi,
glasbeni pedagog - zborovodja, oče petih otrok, kulturnik
- svobodnjak (projekti Slovenski kozolec, (Ne)znano
zamejstvo, Prešeren 2000,
knjige, prepoznavni dogodki
itd.). Politiko sem spoznaval
kot predsednik jeseniške
ZSMS, vse do Beograda.
Kulturo že 30 let (so)ustvarjam na vseh ravneh, na vasi
in po svetu. Vodim slovensko gibanje za ohranjanje in
uveljavitev slovenske kulturne in naravne dediščine
Naša Slovenija, Ustanovo
PKD Slovenija, pomagam civilni iniciativi ljudi pod Jelovico CILJ ter lokalni razvojni
fundaciji za razvoj Lipniške
doline, verjamem v Kropo.

Celotni program Liste za
pravičnost in razvoj je na
spletu www.lpr.si. Moje samostojne in neodvisne teme
pa so:
- Slovenija naj bo nevtralna
država, zavzel se bom za
nevtralno članstvo v Natu
oz. po potrebi predlagal izstop. Zdrav, zaveden, zadovoljen, izobražen in ponosen narod in spoštovanje
ostalih narodov sta garanciji
za mir in varovanje narave,
orožje tega ne zagotavlja.
- Državni aparat bom
zmanjšal na nujni minimum, zmanjšal bom vojaške stroške, takoj storniral
projekt Patria in prepolovil
število ministrstev.
- Uvedel bom univerzalni
dodatek za vse Slovence in
več sredstev namenil izobraževanju in športu, na lastnino, dobiček in kapital pa povečal davke.
- Vsem državam sveta bom
ponudil enotno - svetovno
valuto tolar in Slovenijo
predlagal za neodvisni, varni svetovni bančni center.
Gorenjska naj ostane enotna, prepoznavna regija. Več

kot pet, šest pokrajin v Sloveniji je pretiravanje.
- Predlagal bom zakonsko
zaščito pomena in znamke
Avsenik. To bo vzorec krepitve blagovne znamke, prepoznavnosti in zunanje podobe gorenjske regije.
- Triglavski narodni park naj
ostane nedotakljiv v dosedanjih mejah: biser, pljuča, zaloga vode in miru.
- Lastne odpadke bomo predelali doma pa tudi del sosednjih odpadkov bomo z
zaslužkom predelovali. S
tem bomo tudi energetsko
manj odvisni. Sicer pa smo
energetsko dolgoročno bogati: imamo gozdove, čist
zrak in odlično vodo.
- Gorenjsko bomo gradili in
tudi svetu ponudili kot "pozitivni center sveta". Tu
bodo dobrodošle izključno
napredne visoke tehnologije, športne panoge in
ustvarjalne aktivnosti, odgovorne do narave in spoštovanja ljudi.
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Janez
Urbanc

Poleg programa N.Si si bom
prizadeval:

- za prenovo vodovoda Radovna;
- za zoranje glavne ceste južno od Brezij v enovito Brezjansko polje;
-za prenovo državne ceste
Lancovo-Podbrezje;
- za ustanovitev gorenjske
univerze;
- podpiram nekajletna prizadevanja krajanov za novo
občino Lipniška dolina;
- Elanu bom predal projekt
Modulnih dvoran, ki prinaša razvoj nove generacije
vgradne opreme in ponudbo
treh tipov objektov "na
ključ", Begunjam pa čisto
proizvodnjo;
- poskrbel bom za nastanek
novega tehnološkega parka
v ind. kompleksu Veriga;
- zavzel se bom za izvennivojsko križanje Alpske c. s
progo v Lescah;
- za socialna stanovanja (na
mojo pobudo letos prvič
sprejet obč. stan. program,
zavzel se bom za državne
stimulacije).
Če bi si zares želeli pokrajino Zg. Gorenjsko, bi njen
nastanek morali poveriti civilni družbi z osebami kot

Živimo v podedovanem geografskem in multikulturnem središču Evrope, v enkratnem okolju, ki ga opredeljujejo slovenski jezik ter
kulturna in naravna dediščina kot temelj naše narodne
identitete. Prioriteta vsakršne nacionalne in lokalne
strategije na kateremkoli področju našega delovanja

mora biti usmerjena k ponosnemu ohranjanju ter
vsestranskemu razvoju te
danosti. Posvetil se bom kulturi, ohranjanju zdravega
okolja, načrtnemu delu z
otroki in mladino v šoli in
prostem času. Preprosti ljudje morajo mirno uživati sadove svojega dela ter v občinah, KS in društvih najti zadostne pogoje za uresničevanje interesov in potreb. Kot
gorenjski poslanec se bom
zavzemal za oblikovanje in
izvajanje enovitega celostnega programa razvoja Gorenjske ne glede na strankarsko
ali ideološko pripadnost.
Podpiram tradicionalne pokrajine: Gorenjska, Koroška, Štajerska, pokrajina na
obeh bregovih Mure, Dolenjska, Notranjska, Bela
krajina, Primorska in Ljubljana. Obmejne pokrajine
naj obvezno razvijejo oblike
stalnega povezovanja s sosedi - zamejskimi Slovenci.
Geografsko in razvojno sorodne (sosednje) občine naj
se povežejo v (razvojne)
okraje brez upravnih funkcij. Podpiram ustanavljanje

Dr. Mariana
Rebernik

Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka
Mož, oče, ded, gradbenik, arhitekt, rekreativec z dvema
maratonoma, košarkarski rekreativec. 31 let se posvečam
javnim objektom - športnim
dvoranam. Po mojih zasnovah jih v Sloveniji stoji 35,
tudi Zlato polje v Kranju in
radovljiška. Rodil sem se
pred 56 leti v Mengšu, se leta
1976 priženil v Lesce, peto
leto smo v novi hiši v Begunjah: žena Marija, dipl. oec., bio trgovina Lesce, Manca Izmajlova - pevka, Urban prof. šp. vzg., Aljaž - študent,
mlad. koš. reprezentant. Od
leta 1976 sem bil v Elanu
projektant ter vodja inženiringa. Leta 1990 sem postal
načelnik Uprave za urbanizem Občine Radovljica, čez
štiri leta pa svetovalec ministra za šolstvo in šport. Od
leta 1997 sem bil direktor
Elan Sport in Elan Inventa,
od leta 2003 pa projektiram
kot s. p.. Sem član vladne
skupine za Planico, prvič
sem bil izvoljen leta 2006 v
občinski svet na nestrankarski Listi E-KOLO.
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Slavko
Mežek

smiselnih novih občin in se
zavzemam za preoblikovanje vloge krajevnih skupnosti, ki so pogosto le podaljšana spolitizirana roka občin.
Gorenjci in Gorenjke moramo Gorenjsko najprej prepoznati in se z njo poistovetiti. Po inventuri dosedanjih
razvojnih, predvsem gospodarskih (stran)poti moramo
na slehernem področju našega (so)bivanja in (so)delovanja odgovorno udejanjiti
in uveljaviti strateške prednosti tudi v Sloveniji in svetu, seveda z znanjem mladih, vitalnih in politično neobremenjenih ljudi.
Mojo vizijo Dežele je zapisal
že Prešeren: "... okolš'na ta s
podobo raja ...". Pred več kot
30 leti so se mi smejali, ko
sem jo porabil v ideji za žirovniško Pot kulturne dediščine, danes je podobnih Poti
po Sloveniji blizu 300!
Torej: Gorenjska na novi
poti iz navdihujočega Včeraj
v ustvarjalni Danes za blagostanje Zelenega Jutri.
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Socialni demokrati

npr. F. Bučar, Jambrek. Župani so bili vsa leta za enotno, le zadnje leto - s figo v
žepu in proti vladnemu
predlogu - pa za Zg. Gorenjsko. Pokrajina pomeni umik
politikantstva iz občin in začetek ohranitve krajine in
izenačevanje bivalnih pogojev. Zavzemal se bom za
zgodovinske pokrajine z
mejami na razvodnicah s
kar največjo odgovornostjo
za podtalnico.
Najprej bi se posvetil:
- regijskemu odlagališču odpadkov in rekultivaciji deponije Črnivec;
- ALC: slabo načrtovanje in
prehrupno okolje lahko država veže na porabo 2,4 milijona evrov iz sporazuma
DARS - Občina in z lokacijskim načrtom zagotovi krajinsko optimalno, ne pa letalsko maksimalno stezo;
- zoranje ceste južno od
Brezij in boljšo ureditev prometa na Črnivcu.

Sem Mariana Rebernik. S
hčerko in njeno družino živim v Radovljici. Sem doktorica znanosti, po poklicu
sem univ. dipl. pravnica.
Imam bogate izkušnje z delom v državni upravi, pravosodju in tudi v izobraževanju. Kot direktorica družbe, ki je v lasti globalnih
proizvajalcev kemijskih izdelkov, izkušnje dobivam s
področja gospodarstva, ekologije in vodenja. Sem
vztrajna, zahtevna sama do
sebe in tudi do svojih sodelavcev. Naravnana sem h
kreativnosti in aktivnostim,
ki vodijo k pozitivnim spremembam in napredku,
tako v zasebnem kot poslovnem življenju. To potrjujejo rezultati podjetja v
Podnartu, kot tudi vabilo h
kandidaturi za poslanko
Socialnih demokratov, čeprav nisem njena članica.
Udejstvovanja v politiki ne
potrebujem za formiranje
svojega položaja v družbi.
Izziv sem sprejela po proučitvi programa stranke, ki
je jasen, napreden, kreativen in na nekaterih področjih tudi drzen. Prepričana

sem, da je povabilo k sodelovanju temeljilo na zaupanju, da zmorem prispevati
k boljšim odločitvam, ki
bodo pomembne za vse
nas. Težko vam obljubim,
da se bosta cedila med in
mleko, vendar sem prepričana, da vas bom s svojimi
izkušnjami, znanjem in zanesljivostjo uspela zastopati v državnem zboru. Z vsemi močmi in avtoriteto
bom vplivala na odločitve,
ki bodo pomembne tudi za
nadaljnji razvoj radovljiške
občine. Res je, da nimam
političnih izkušenj in res je
tudi, da me ne obremenjuje
preteklost. Takoj sem pripravljena sprejeti odgovornost za spremembe v korist
naše prihodnosti.
Bistvene točke v programu
Socialnih demokratov so:
spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva; bolj pravična delitev dosežkov rasti
in razvoja; odločen boj proti
korupciji in političnemu kadrovanju; zdravje in znanje
dostopna za vse; lažji dostop mladih do redne zaposlitve in prvega stanovanja;

zaslužena varnost starejših;
sozvočje razvoja z naravo.
Dvomim, da gre pri projektu pokrajin prioritetno za
dobro Slovenk in Slovencev.
Če se bo projekt realiziral,
podpiram oblikovanje dveh
pokrajin za Gorenjsko. Za
Zgornjo Gorenjsko bi bila to
priložnost za pridobivanje
več sredstev za še hitrejši
razvoj turizma in gospodarstva.
Volitve v državni zbor niso
usmerjene k izpostavljanju
lokalnih problemov, so priložnost, da opozorimo na tiste točke, ki predstavljajo
korist za širšo skupnost. Zagotovo je to problematika s
smetmi, obnova cest, ki so
državnega pomena, kot npr.
cesta Podnart-Kropa-Kamna
Gorica-Radovljica, Radovljica-Begunje-Podgora, nenazadnje je pomembno pospešiti aktivnosti za zamenjavo
180 kilometrov azbestnih
cevi v našem vodovodnem
omrežju.
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Jože
Andrejaš
Zares - nova politika
Rodil sem se 16. marca
1962 v Brežicah. Leta 1990
sva z ženo Lili prevzela gostilno Lectar v Radovljici, ki
jo vodiva še danes. V gostilni smo lani uredili živi
muzej, Lectarsko delavnico,
letos pa še devet sob. Z Lili
imava štiri otroke, dvakrat
dvojčke, skupaj z družino živimo v Radovljici. V prostem času se ukvarjam z igranjem različnih glasbenih
inštrumentov, rad pa tudi
plavam in igram namizni tenis. Moje vodilo je, da je treba graditi mostove za ljudi, a
je hkrati izredno pomembno graditi mostove tudi med
ljudmi.
Prizadeval si bom, da bi odtujeno politiko spet približal ljudem in da bi se ta
znova začela ukvarjati s
stvarnimi težavami in problemi, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Skupaj
moramo najti prave rešitve
problemov, kot so: naraščajoče cene hrane in prehranska varnost, starajoča se
družba in izboljšanje kvalitete življenja starejših, klimatske spremembe in traj-
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Dušan
Jovanović
Lipa

nostni razvoj. V Zares se zavzemamo za uvedbo politik,
s katerimi se razkorak med
revnimi in bogatimi ne bo
povečeval in s katerimi
bomo blaginje deležni vsi.
Dejstvo, da nekateri brez
truda in trdega dela nezasluženo bogatijo, ni sprejemljivo. Podpiral bom delovanje nevladnih organizacij in društev, saj so pomemben člen pri ustvarjanju družbene blaginje.
Bistvo mojega programa in
nove politike nasploh je odprtost za nove ideje in različna mnenja. Je politika, ki
moderira in ne dirigira. Odkrito išče odgovore na vprašanja, ki so odprta že vrsto
let. Za novo politiko je volilni rezultat pomemben, ni
pa edini cilj delovanja.
Podpiram manjše število pokrajin, kot jih predlagata vlada in vladajoča koalicija. Podpiram uvedbo osmih pokrajin, kar podpira tudi stroka.
Zato zagovarjam Gorenjsko
kot enovito pokrajino, delitev
na dva dela pa bi podprl le v
primeru, da bi vladi uspelo
izvesti delitev Slovenije na 14

pokrajin. Pokrajine je moč
uvesti le na podlagi jasnih izračunov stroškov in na osnovi smiselnega in razvojno naravnanega sistema financiranja pokrajin (vlada tega ni zagotovila). Razlogi za uvedbo
14 pokrajin so predvsem politične narave.
Gorenjska in Radovljica naj
bosta gospodarsko razviti pa
kljub temu zeleni. Treba je
poskrbeti za posodobitev in
izgradnjo komunalne infrastrukture, predvsem čistilnih naprav in izgradnjo regionalne deponije. Pridobiti
moramo nova delovna mesta in zmanjšati brezposelnost ter ustvarjati boljše pogoje za razvoj podjetništva.
Radovljica naj postane občina z visoko kakovostjo življenja. Zato se bom zavzemal za razvoj turizma, ureditev in graditev športnih
parkov ter za Radovljico kot
sedež regionalne splošne ali
oskrbovalne oz. negovalne
bolnišnice za Gorenjsko ali
pa specialističnih ambulant.

Rojen sem 24. januarja
1956. Po končani poklicni
šoli leta 1973 sem prišel v
Ljubljano in se zaposlil v Litostroju. V letih 1983-1985
sem bil predsednik Občinske konference Zveze socialistične mladine aslovenije
Ljubljana-Šiška ter član
predsedstva Mestne konference ZSMS Ljubljana. Aktivno sem deloval v takratni
mladinski organizaciji in
sindikatih. Na Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani
sem diplomiral leta 1993 in
si pridobil naziv univerzitetni diplomirani politolog.
Aktivno sem vključen na področju kulture in informiranja v društvu. Opravljam
tudi naloge glavnega in odgovornega urednika časopisa Mostovi. Redno spremljam družbena in politična
dogajanja v Ljubljani, Sloveniji in po svetu. Živim v
Ljubljani.
Volilni program stranke
Lipa, s katerim se popolnoma strinjam in ga podpiram, je usmerjen na vse ljudi, zlasti na tiste navadne
ljudi, ki jim trenutna situa-

cija ne dovoli, da bi bili srečni. Za življenje vsakega človeka pomembna je tudi sreča, da smo srečni in zadovoljni. Volilni program se
osredotoča tudi na vse tiste
pravice, ki bi morale v demokratični družbi biti dostopne vsem, to so pravica
do dela, izobraževanja, pokojnine, stanovanja, zdravega okolja, dostojanstva, pravica do resnice. Kar se tiče
pravice do dela, ki je temeljna pravica za vse druge pravice, ni dovolj samo pravica
do dela, temveč tudi delo dostojno človeka, kar pomeni
delo, ki bo plačano po vloženem trudu in sposobnostih.
Zelo pomembna je pravica
do pravice, Slovenija mora
biti pravna in pravična država za vse njene državljane.
Osebno se bom zavzemal za
boljše izobraževanje, kulturo, ne le profesionalnih
organizacij, ampak tudi
amaterskih.
Nisem zagovornik pokrajin, vendar če gremo v to, je
dovolj, da imamo v Sloveniji največ tri do štiri pokrajine, mogoče je tudi to števi-

Janko Sebastijan 14
Stušek

Sabina
Andolšek

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

Stranka slovenskega naroda (SSN)

Rojen sem leta 1947 v Boh.
Bistrici. Po gimnaziji Jesenice sem diplomiral iz sociologije in filozofije, absolviral sem tudi na politologiji
in naredil specializacijo za
mednarodno pravo. Moje
delovne izkušnje so v industriji, občinski in državni
upravi, v politiki, protokolu
in obrambi. Že tretji mandat
sem župan občine Radovljica. Sem aktiven član in
predsednik ali podpredsednik v več društvih. Stanujem
v hiši v Lescah in sem že več
kot trideset let poročen, ponosen oče treh otrok in dedek petih vnukov.
Poudarki iz volilnega programa: 1. Hitrejši razvoj Gorenjske, še posebej Zgornje
Gorenjske. 2. Prostorsko-urbanistična in kmetijska politika države naj bo bolj urejena in preprosta. 3. Potrebujemo novo državno politiko
gradnje in vzdrževanja državnih ter lokalnih cest.
4. Podpiram evropsko primerljive plače delavcev in
njihovo socialno varnost.
5. Turizem je naša prednostna panoga in podpiram raz-

voj turizma na Gorenjskem.
6. Vlaganja v kolesarske in
druge tematske turistične
poti so vredna podpore.
7. Podpora mladim družinam, še posebej na stanovanjskem področju, je nujna. 8. Starejšim je potrebna
pravična denarna pomoč,
pokojnine pa naj se uskladijo z neto plačami. 9. Sem za
ohranjanje javnega zdravstva in za jasne kriterije plačevanja. 10. Zavzel se bom
za Gorenjsko univerzo, torej
za povezanost gorenjskih
visokih šol. 11. Nujno je utrditi in učinkoviteje organizirati sodno vejo oblasti.
12. Sem za ohranjanje borčevskih, veteranskih in krščanskih tradicij. 13. Podpiram krepitev nacionalne zavesti in domoljubja, ne nacionalizma in ksenofobije.
14. Kot poslanec se bom zavzel za občinske probleme:
gradnjo oskrbovanih stanovanj, določitev občinske
meje na Jelovici, obnovo in
širitev državnih cest skozi
naselja v Podnartu, Lescah,
Begunjah, Podgori, Posavcu, Črnivec-Podtabor ter
skozi Lipniško dolino, obno-

vo letališča Lesce, za zakon o
razvojnem
"kroparskem
evru", razvoj Brezij, ureditev
Vile rustice, gradnjo turističnih objektov ter mladinskega hotela.
Slovenija za učinkovitejše
gospodarjenje potrebuje velike in ekonomsko močne,
geografsko ter tradicionalno
povezane pokrajine. Zato se
zavzemam za manjše število
velikih pokrajin. Če pa se bo
Slovenija delila na veliko
število pokrajin, se zavzemam tudi za pokrajino
Zgornjo Gorenjsko, da bi
Gorenjska dobila več razvojnega denarja.
Trije gorenjski problemi:
program obnove in varnosti
cest, gradnja naprednega
tehnološkega parka in ureditev ravnanj z odpadki. Trije občinski problemi, ki terjajo poslansko ukrepanje:
obnova letališča Lesce, širitev ceste skozi Begunje ali
obvoznica, gradnja pločnika
ob državni cesti v Podnartu.

Sabina Andolšek, mati dveh
otrok, rojena 1946, po izobrazbi kulinarični tehnolog,
zaposlena kot poslovodja,
dvakrat kandidatka na volitvah v državni zbor leta 2004
in 2008. V SSN delujem na
področju ohranjanja slovenske kulturne dediščine in
kot ambasadorka le-te v
Nemčiji.
Program SSN je usmerjen
predvsem v:
- ohranitev slovenskega naroda,
- zagotovitev ozemeljske suverenosti,
- izboljšanje socialnega stanja,
- ureditev pravne države, v
kateri bomo vsi varni in enaki pred zakonom,
- ekološko ozaveščenost državljanov in države, z ukrepi
za ohranitev čiste pitne
vode, zraka in obdelovalne
zemlje,
- zagotoviti dovolj delovnih
mest s čistimi domačimi in
tujimi vlaganji, dvig zdrave
gospodarske rasti, od katere
bodo imeli nekaj tudi delavci, doseči 100-odstotno črpanje sredstev EU in ta denar

lo preveliko. Gorenjska bi
morala biti enotna pokrajina, razdeljevanje Gorenjske kakor tudi drugih pokrajin bi prineslo več škode
kot koristi.
Vsako mesto pa tudi Radovljica potrebuje nov razvojni
zagon, kar ne pomeni, da bi
to moral biti industrijski
razvoj. Radovljica ima možnosti za druge oblike gospodarskega razvoja, turizem,
šport, kulturo. Potrebno je
izkoristiti naravne prednosti, upoštevajoč varstvo narave in okolja, urediti infrastrukturo, prometne povezave itn. Vse, kar je navedeno
v volilnem programu, velja
tudi za občane Radovljice.
Kot poslanec državnega zbora bom prisluhnil slehernemu problemu v Radovljici
pa tudi občanom, kajti občani so tisti, za katere se je treba zavzemati.
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nameniti za razvoj lokalne
infrastrukture. Več na
www.ssn.si
V SSN vztrajamo na najboljšem predlogu petih pokrajin
oz. dežel, ki so še stroškovno sprejemljive, a tudi
skladne z zgodovinskim nasledstvom in lokalno pripadnostjo prebivalcev. Slovenijo
bi morali razdeliti na: 1. Primorsko, 2. Kranjsko (Gorenjska, Notranjska, Dolenjska ...), 3. Koroško, 4. Štajersko, 5. Prekmurje.
V gorenjsko regijo je predvsem treba pripeljati čiste
gospodarske investicije z visoko dodano vrednostjo, pa
tudi take, ki bi zaposlile tiste, ki so izgubili službo. Revitalizirati bi bilo treba del
obutvene in tekstilne proizvodnje za najvišji cenovni
razred, ki je na daljnem
vzhodu (Kitajska) ne morejo
zagotoviti. Podpirati je treba
širitev kvalitetnega regijskega turizma in poskrbeti, da
nove investicije ne obremenjujejo okolja. Skratka: treba je takoj zagotoviti zadostno število delovnih mest.

Poskrbeti je treba tudi za poceni in kvaliteten javni železniški prevoz, s katerim bi
krajani v največ pol ure lahko prišli od Ljubljane do Jesenic in obratno. Vedeti moramo, da lahko cene goriva
čez nekaj let dosežejo tudi
tri evre. Kako naj se potem
krajani vozijo po opravkih
ali v službo ob že tako prenizkih plačah?! Alternativnih vozil na elektriko še najmanj deset let ne bo mogoče
kupiti za ceno današnjih vozil. Zagotoviti je treba proizvodnjo čiste energije, predvsem solarne, ki bi bila cenovno sprejemljivejša od
cene današnje elektrike, ter
subvencioniranje hišnih solarnih elektrarn in elektrarn
na metan, ki bi jih postavili
na kmetijah. Urediti je treba
ekološko sodobna odlagališča odpadkov, ki bi bila zaradi sodobnega procesa predelave v kompost in recikliranja veliko manjša, čistejša in
stroškovno samozadostna,
kar bi pocenilo komunalne
storitve.
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Novo življenje na tujem

Oblikovanje nakita

Triindvajsetletna sopranistka Irma Mihelič iz Hlebc je vesela, ker je v Gradcu našla idealno okolje za
svoj glas.

Marjana Ahačič

Hlebce - Irma Mihelič se v
teh dneh pripravlja na začetek magistrskega študija na
graški akademiji za glasbo
in umetnost. Potem ko je
tam spomladi z odliko diplomirala, je poletje preživela z domačimi v Hlebcah,
kjer ima, kot pravi, idealno
okolje za regeneracijo in nabiranje moči.
Resno in zrelo dekle z nasmehom pripoveduje, da se
domači spomnijo, kako je
prve znake pevske nadarjenosti začela kazati že pri letu
in pol. "Potem je bilo vse bolj
ali manj jasno - vedno sem
vztrajala, da bom pela. Najprej sem prepevala z babico,
kasneje, pri dvanajstih, s prijateljico iz Krope, od koder
prihajamo. Jaz sem bila že
takrat Carmen, ona je imela
rajši popevke ... Si mislim,
da imam ljubezen do petja
in glas zanj nekako vrojena."
To seveda ne pomeni, da se
ji za to, da postane profesionalna pevka, ni treba truditi.
Obratno! Že v osnovni šoli
je hodila v glasbeno šolo, se
učila igrati na klavir in zraven obiskovala ure solopet-

ja. "Slovenski izobraževalni
sistem žal ni naklonjen
otrokom, ki so posebej nadarjeni za določeno zvrst
umetnosti," je zrelo kritična. "Ker me je tako zelo prevzela glasba, mi v osnovni
šoli ni šlo posebej dobro,
zato sem se kasneje vpisala
na srednjo gostinsko šolo.
Tistih časov se res ne spominjam rada. No, k sreči
me je moj prvi profesor solopetja v Ljubljani, gospod
Bajuk, usmeril na akademijo v Gradcu, kjer so profesorji takoj presodili, kaj in
koliko zmorem. Moja profesorica učenca pogleda v oči
in ve, kaj obeta. Duša pevca
gleda skozi oči, pravi."
Lani je akademijo končala z
najboljšimi ocenami tako v
pedagoškem kot umetniškem delu, zdaj pa se z navdušenjem pripravlja na magistrski študij. Veseli se
tako nastopanja kot poučevanja, a pravi, da se zaveda,
da najboljše operne vloge
zahtevajo tako znanje kot
tudi osebnostno zrelost,
zato čas zanje šele prihaja.
"Zaenkrat si želim, da bi po
končanem študiju tudi
sama lahko poučevala učen-

Irma Mihelič I Foto: Gorazd Kavčič
ce, ki imajo voljo, srce in naraven glas. S takšnimi je
mogoče veliko narediti."
Najboljši čas za operne vlo-

Razstava o meteoritu
V Kovaškem muzeju v Kropi je na ogled razstava o avškem meteoritu.
Marjana Ahačič
Kropa - "Delavci na polju so
kar naenkrat začutili pri jasnem nebu silno gromenje
čez Jelovico in strme obstali
ter z delom prenehali, pričakujoč po 16 do 20 sekundnem gromenju, da se zemlja
strese," je 8. aprila 1908 poročal časnik Slovenec. Zemlja se ni stresla, je pa 31. marca okoli devete zjutraj meteorit, ki je prestrašil tudi Gorenjsko, zadel jablano v Avčah na Primorskem in se
nato zaril v tla. Videli in našli
so ga domačini, ki so najprej
mislili, da gre za del topovske
krogle iz sosednje Italije.
Nekaj več kot kilogram težak in za pest velik meteorit
danes hrani Naravoslovni
muzej na Dunaju, skoraj
pozabljeno zgodbo o njem
pa so preteklo pomlad ob
stoti obletnici njegovega
padca znova obudili v Šport-

Razstavo o avškem meteoritu je prejšnji petek odprl
dr. Janez Potočnik. I Foto: Anka Bulovec
no-kulturnem-turističnem
društvu Avče in v Prirodoslovnem muzeju Slovenije,
kjer so pripravili razstavo in
publikacijo o njem. Razsta-

Meteoriti so bili v preteklosti redko opaženi. Še
manj je takšnih, ki so bili tako kot avški najdeni
in evidentirani s točnim časom padca.
Meteorit iz Avč je po obliki podoben rogljičku
ali ledvički, dolg je 11 centimetrov, širok 8,5 in
visok 5 centimetrov, tehta pa 1230 gramov.

va bo do 19. oktobra na
ogled tudi v Kovaškem muzeju v Kropi. Pretekli petek
jo je na krajši slovesnosti
odprl domačin, evropski komisar za znanost in raziskave dr. Janez Potočnik. Za tiste, ki jih zgodba o avškem
meteoritu, ki so ga pred stoletjem videli leteti tudi nad
Kamno Gorico, še posebej
zanima, pa bodo v muzeju v
soboto, 4. oktobra, pripravili še predavanje dr. Miha
Jerška z naslovom Meteoriti
- obiskovalci iz vesolja.

Radovljica - Na vrtu Šivčeve
hiše sta bili zadnji ponedeljek v septembru dve delavnici oblikovanja nakita s
Petro Bole, uveljavljeno oblikovalko, ki se do 14. septembra z razstavo Tri zgodbe o nakitu predstavlja v Galeriji Šivčeva hiša.
"Razstava kar sama kliče po
tem, da bi se v oblikovanju
nakita preizkusili tudi obiskovalci, zato smo se v Muzejih radovljiške občine odločili, da jo pospremimo še z
delavnico. Ker je bilo zanimanja za delavnico veliko,
smo istega dne pripravili še
dodatno delavnico v popoldanskem času. Vsak od udeležencev si je s pomočjo avtorice razstave in hkrati vodje delavnice iz specialnega
voska izdelal od enega do
treh kosov nakita, ki se bodo
dali uliti v srebro. Udeleženci razstave bodo tako dobili
prekrasne unikatne obeske,
prstane in uhane," je povedala Katja Praprotnik iz Muzejev radovljiške občine.
Jutri, v soboto, 13. septembra, ob 10. uri v sodelova-

Na delavnici so nastajali
unikatni kosi nakita.
nju z likovno pedagoginjo
Biserko Mandelc Mertelj
organizirajo še delavnico izdelave silhuet za otroke,
starejše od sedem let. Naslednji dan, v nedeljo, 14.
septembra, ob 16. uri pa bo
ponovitev delavnice tudi za
odrasle obiskovalce. Delavnici bosta v radovljiški graščini pred recepcijo Mestnega in Čebelarskega muzeja.
Ker je število udeležencev
omejeno, je nujna predhodna najava.

ge pa šele prihaja. Čaka jih v
tujini, pravi, ne v Sloveniji,
čeprav bi bilo lepo, ko bi jo
kdaj lahko slišali tudi doma.

Radovljica

Slikarska razstava
Andreje Ropret
V Galeriji Avla Občine Radovljica bodo danes, v petek, ob 18. uri odprli slikarsko razstavo Andreje Ropret. O avtorici in njenem
delu bo spregovoril umetnostni kritik dr. Cene Avguštin, v kulturnem programu
pa bo sodelovala Alenka
Bole Vrabec. Razstava bo na
ogled do 30. oktobra, od ponedeljka do petka, vsak dan
od 8. do 16. ure, v sredah do
17. ure. Kot je zapisal dr.
Cene Avguštin, sodi Andreja
Ropret med tiste likovne
ustvarjalce, ki so si z lastnim trudom in veliko volje
pridobili ugledno mesto
med našimi samorastniškimi slikarji. Kot slikarka zajema v krog svojih prizadevanj krajino, tihožitje in figuraliko. Za najpogostejše
izrazno sredstvo ji služi olje.
Posebno pozornost namenja tihožitjem, v katera morda še bolj kot v krajino vklepa svoja čustva. C. Z.
Lesce

Vabijo nove pevce
Moško pevsko Društvo Triglav Lesce vabi medse nove
pevce - prvi in drugi tenor ter
drugi bas. Vaje imajo vsak
ponedeljek in sredo ob 20.
uri v prostorih Krajevne skupnosti Lesce. Informacije dajejo na telefonski številki
041/382-225 (Andrej). C. Z.

AKRIS d. o. o., NOVA VAS 17, RADOVLJICA

Marjana Ahačič

V delavnici so obiskovalci skupaj z oblikovalko
Petro Bole oblikovali nakit.
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Šport
Veselje ob Sarini
olimpijski kolajni
1. stran
Povratka domov in prisrčnih sprejemov so bili veseli
vsi radovljiški olimpijci.
Sara Isakovič, plavalka: "Čeprav je bilo v Pekingu lepo
in sem uživala vsak trenutek, sem vesela, da sem spet
doma, pot pa takoj nadaljujem na študij v Ameriko.
Tam bom tudi pridno trenirala in zagotovo se bomo še
veselili odličnih rezultatov."
Anja Klinar, plavalka: "Tako
z vzdušjem kot svojim plavanjem sem bila zadovoljna.
Želela sem si popraviti državni rekord na 400 metrov
mešano in to mi je uspelo
ter mi dalo energije, da bom
še trenirala in rezultat skušala izboljšati."
Teja Zupan, plavalka: "Peking mi bo ostal v lepem
spominu, Kitajci so bili prijazni. Tudi z rezultatom in
12. mestom sem zelo zadovoljna, ko bo še nekaj več izkušenj, bom še boljša."
Luka Turk, plavalec: "Bil
sem žalosten in razočaran,

ker sem moral zaradi poškodbe svoje nastope v Pekingu odpovedati. Sem pa
navijal za ostale naše športnike in občutil vsaj nekaj
olimpijskega utripa."
Rok Rozman, veslač, član
veslaškega četverca: "Najprej sem bil vesel uvrstitve v
finale, nato sem bil žalosten
četrtega mesta. Ko sem doživel prisrčen sprejem doma,
že gledam naprej in se veselim novih priložnosti."
Iztok Čop, veslač, član dvojnega dvojca: "Malo sem bil
razočaran nad šestim mestom, vendar v športu mora
biti vsak pripravljen na zmage in poraze. Sedaj me najprej čaka nekaj počitka, nato
pa se bom odločil, kako naprej."
Luka Špik, veslač, član dvojnega dvojca: "Kompleta
dveh olimpijskih kolajn sicer nisem izpopolnil še z
eno, je pa tudi nastop v finalu in šesto mesto soliden rezultat. Bodo pa tudi nove
priložnosti za peta, četrta,
tretja in ostala mesta."

Radovljica

Zmaga domačih balinarjev na Pokalu Gorenjske
Balinarji Radovljice so pripravili 43. Pokal Gorenjske, na katerem je sodelovala tudi italijanska Muggia. Dvanajst ekip je
bilo razdeljenih v štiri skupine, prvi dve iz vsake sta se uvrstili v četrtfinale. V četrtfinalu je Radovljica 1 premagala Šiško s 13:0, Tabor je ugnal Anteno s 13:6, Tržič je bil boljši od
Postojne z 10:5, Radovljica 2 pa je premagala Muggio s 13:4.
V polfinalu sta se srečali radovljiški ekipi, boljša je bila prva
ekipa, ki je zmagala s 13:9. V drugem polfinalu je Tržič s 13:6
premagal Tabor. V tekmi za tretje mesto je Radovljica 2 s
13:7 odpravila Tabor, v finalu pa je prva radovljiška ekipa
z 9:2 premagala Tržič. Za zmagovalno ekipo so nastopili
Dejan Tonejc, Boštjan Mušič in Aleš Stroj. M. K.

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

V novo sezono z okrepitvami
in novim predsednikom
Novi predsednik Rokometnega kluba Radovljica je mag. Primož Jeglič, podžupan radovljiške občine.
Matjaž Klemenc
Radovljica - Rokometni
klub Radovljica je v okviru
priprav na novo sezono pripravil ob koncu avgusta v
gostinski šoli turnir, na katerem so poleg domače ekipe in Cerkelj, ki tekmujeta v
drugi državni ligi, nastopili
še Izolani, člani 1.B državne
lige. Izolani so najprej premagali domače rokometaše
s 23:19 in nato še Cerklje s
27:17, v tekmi za drugo oz.
tretje mesto pa so Radovljičani s 25:19 odpravili ekipo
iz Cerkelj.
Potem ko so se v klubu še
pred nekaj meseci spraševali, ali naj bi še nastopali s
člansko ekipo, so zdaj zadovoljni, da so dobili novega
predsednika, mag. Primoža
Jegliča, sicer podžupana občine Radovljica. ''Zavzel se
bom, da se bo tudi v prihodnje v Radovljici igral rokomet. To pomeni, da je klub
treba organizacijsko spraviti
na nekoliko višjo raven, zagotoviti dobre pogoje za tre-

Ekipa radovljiškega rokometnega kluba I Foto: Tina Dokl
ninge in tekme," je dejal Jeglič in dodal, da cilji kluba
ostajajo nespremenjeni. Sestaviti želijo konkurenčno
moštvo, ki se bo potegovalo
za najvišja mesta v drugi
državni ligi, med prednostne naloge pa uvrščajo tudi
dobro delo s podmladkom.

Lesce

Nogometaši Šobec Lesce začeli z zmago
Nogometaši Šobec Lesce so dobro začeli jesenski del v prvi
gorenjski ligi. Z visokim rezultatom 5:1 so na gostovanju
odpravili Visoko. Poleg teh dveh ekip v ligi nastopajo še Velesovo, Bled, Žiri, Polet, Naklo, Železniki, Kranjska Gora,
Hrastje, Šenčur, Ločan in Bohinj. M. K.

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
KRANJSKA CESTA 4,
4240 RADOVLJICA

Svet Ljudske univerze Radovljica razpisuje

Prosto delovno mesto
DIREKTORJA/DIREKTORICE

www.gorenjskiglas.si

Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje
(16. člen Zakona o izobraževanju odraslih, Ur. l. RS; št.
110/2006; uradno prečiščeno besedilo):
- najmanj visokošolska izobrazba
- pedagoško andragoška izobrazba
- strokovni izpit s področja izobraževanja
- najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta
na področju izobraževanja odraslih
- izpolnjujejo pogoje o nekaznovanosti (107. člen Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
(Ur. l. RS; št. 16/2007; uradno prečiščeno besedilo)

Klub se je na turnirju predstavil s precej okrepljeno
ekipo. V klubu jim je uspelo
zadržati domače, perspektivne igralce in se okrepiti z
nekaterimi novimi. Velika
okrepitev je Jure Rebolj, ki
je še lani z edinim gorenjskim prvoligašem igral v 1.A

ligi. V vratih je Marko Preradovič iz Tržiča, odtod prihaja tudi Matic Primožič.
Po besedah trenerja Gorana
Debelaka bo ekipa do začetka prvenstva odigrala štiri
tekme s 1.B ligaši, turnir v
Cerkljah in še tekmo z lažjim nasprotnikom.

Padalci nizajo uspehe
Matjaž Klemenc
Lesce - Da uspeh na svetovnem padalskem prvenstvu
na Slovaškem ni bilo naključje, potrjujeta tudi zadnji tekmi za svetovni pokal.
Na tekmi v italijanskem
Bellunu je ekipa Elana v postavi Roman Karun, Uroš
Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in Domen Vodišek
gladko pometla s konkurenco, ekipa Flycom (Gorazd
Lah, Matej Bečan, Irena Avbelj, Jurij Kozjek, Maja Sajovic) pa je bila četrta. Med
moškimi je bil Erjavec drugi, Vodišek šesti, Salkič in
Bečan pa sta delila deseto
mesto. Pri ženskah je bila
najbolj natančna Irena Avbelj, Maja Sajovic pa je bila
šesta. Leški padalci so bili

uspešni tudi na predzadnji
tekmi za svetovni pokal v
avstrijskem Zell am Seeju.
Irena Avbelj je še enkrat pometla s konkurenco, enak
uspeh je v moški konkurenci dosegel Roman Karun,
četrti pa je bil Domen Vodišek. V ekipni tekmi je
Ekipa Elana nastopila v malce spremenjeni postavi in
osvojila drugo mesto. Pred
finalom svetovnega pokala,
ki bo konec septembra v Locarnu v Švici, ima Elan 70
točk prednosti pred Szolnokom z Madžarske. V moški
konkurenci je Roman Karun na četrtem mestu, med
ženskami pa je Irena Avbelj
trdno na vrhu in mora na
zadnji tekmi za skupno
zmago osvojiti najmanj dvanajsto mesto.

Posebni pogoji: priložite razvojni plan LU za obdobje
petih let.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov,

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

Kandidati/kandidatke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence,
pošljejo najkasneje do 22. 9. 2008, v zaprti ovojnici
z oznako: "za razpis direktorja/direktorice, ne odpiraj"
na naslov Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta
4, 4240 Radovljica. O izbiri bodo kandidati/kandidatke
pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

Ekipa Elana vodi v tekmovanju za svetovni pokal.
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Zanimivosti

Rozka je v stotem letu
Rozka Magdič z dekliškim priimkom Kavčič se je rodila 22. julija 1909 v slovenski delavski družini v
Chicagu v ZDA.
Ivanka Korošec
Lesce - Rozka hudomušno
pristavi, da se je s starši vrnila v Slovenijo stara komaj
dve leti in se tako ni mogla
naučiti danes tako popularne angleščine. V Radovljici
se je izučila za trgovski poklic in komaj sedemnajstletni so ji zaupali funkcijo poslovodkinje v trgovini v Lescah. "Vključila sem se v takratno delavsko prosvetno
društvo Svoboda, bila sem
aktivna tudi v tamburaškem
in dramskem krožku. Ljudje
so me poznali, radi so nakupovali pri meni," pravi. Leta
1929 se je poročila s Pavlom
Magdičem, ki je bil kovač v
Verigi, delavski zaupnik in
član Svobode Lesce, kasneje
tudi predsednik društva. Začela sta zidati hišo, rojevali
so se jima otroci - Zdenka,
Pavla, Ljubo, Janez in Darko. Ko so malce zrasli, se je

Rozka spet zaposlila v trgovini, saj je svojo službo
opravljala z vsem srcem.
"Če bi bila še enkrat mlada,
bi se spet odločila za poklic
trgovke," je prepričana.
Upokojitev je dočakala leta
1964 v Murki v Lescah, vendar so jo kmalu zaprosili za
nadomeščanje, ki je trajalo
kar pet let. Otroci so se omožili in oženili, vsak si je
osnoval svojo družino, zdaj
gre že peti rod naprej. Rozka
ima že prapravnuke, prav v
začetku julija je dobila še
enega. Z možem je bila v zakonu 63 let, zdaj pa je šestnajst let vdova.
"Zelo dobro mi je, le noge
me ne nosijo več," pravi in
doda: "Dolgčas mi ni nikoli.
Rada berem in rešujem križanke." Vprašanju, ali je danes boljše ali slabše kot včasih, se diplomatsko izogne.
"Vse sorte je bilo, življenje
prinese dobro in slabo. So

Ob koncu počitnic so končali z obnovo poti, ki je že nekdaj
potekala med Letališko in Begunjsko cesto v Lescah. Kot je
povedal vodja oddelka za infrastrukturo občine Radovljica
Rado Pintar, je Krajevna skupnost Lesce dala pobudo za to
pot že pred nekaj leti, vendar je ni bilo mogoče urediti prej
zaradi neurejenih premoženjskih zadev. Letos so se z lastniki zemljišča pogodili in novo, nekoliko širšo pot bodo z
veseljem uporabljati prebivalci tega dela Lesc, predvsem pa
bo to varna pot za otroke do šole. I. K.

Rozka Magdič
pa velike spremembe, Lesce
so bile včasih majhna vas z
le nekaj hišami, danes pa je
to veliko naselje, v katerem
je gotovo tudi veliko pozitivne energije, saj je tu veliko
ljudi, starih okoli sto let."

Ivanka Korošec

Ponudba za samostojne podjetnike,
majhna in srednje velika podjetja

NA(d)GRADIMO
SODELOVANJE
S

PAKETI UGODNOSTI
PAKET ZVESTOBE

velja
Gre za ugodnosti, ki jih pridobite komitenti, ki z banko že
Ponudba če
e
poslujete. Nagrajeni boste:
za obstoj .
n
• z brezplaènim izvajanjem elektronskih eksternih nalogov. Število
e
komit te
brezplaènih elektronskih eksternih nalogov je odvisno od obsega
poslovanja v preteklem letu,
• èe imate najmanj 3 leta odprt transakcijski raèun le v Gorenjski banki, vam vodenja
transakcijskega raèuna en mesec ne bomo zaraèunali.

POSLOVNI PAKET I

Nadškof Ivan Jurkovič in leški župnik Štefan Babič ob
odprtju razstave liturgičnih predmetov
o njeni obnovi je spregovorila umetnostna zgodovinarka
Barbka Gosar Hirci, ki je že
večkrat sodelovala pri obnovi različnih umetnin v leški

cerkvi. Po maši so v župnišču odprli razstavo liturgičnih predmetov, na župnijskem vrtu pa je bilo srečanje
gostov in faranov.

Tudi učenje
je lahko prijetno
Priročnik za samostojno učenje

Urejanje in čiščenje
prostorov in okolice

Letos mineva 55 let od začetka glasbe Slavka in Vilka Avsenika. V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica smo avgusta v sodelovanju s Tradicijo Avsenik, d. o. o., pripravili razstavo knjig
o ansamblu bratov Avsenik ter razstavo zvočnih in video zapisov Avsenikove glasbe, ki jih hranimo v bogati zbirki naše
knjižnice. Na ogled je bilo nekaj originalnih ovojev vinilnih
plošč z Avsenikovo glasbo. Pripravili smo tudi izbor besedil
Avsenikovih pesmi, ki opevajo kraje in lepote radovljiške
občine (Kroparski kovači, V Hrašah ...). V sliki pa smo predstavili vse člane ansambla. Iz knjižnične zbirke je bila v avgustu v Knjižnici Begunje prav tako na ogled razstava knjig
o ansamblu ter razstava zvočnih posnetkov z Avsenikovo
glasbo. Izbrali smo tudi besedila Avsenikovih pesmi, ki
govorijo o Begunjah ter njihovi bližnji okolici (Pri Jožovcu,
Tam, kjer murke cveto ...). D. M.

Obnovili šolsko pot

V cerkvi Marijinega vnebovzetja je bil na veliki šmaren romarski shod.

Planina pod Golico 71
4270 Jesenice

Knjižnica ob Avsenikovem jubileju

Lesce

Velik romarski shod
Lesce - Leška cerkev je bila
nekdaj najbolj obiskana božja pot na Kranjskem, z odlokom Jožefa II. je bila leta
1782 ukinjena, po 200 letih
pa so jo na pobudo škofa Leniča leta 1983 spet obnovili.
Tako je bil letošnji shod že
25. po vrsti. Udeležilo se ga
je veliko romarjev, vernikov
iz domače in drugih župnij.
Mašo je ob prisotnosti domačega župnika Štefana Babiča in nekaterih drugih
župnikov daroval nadškof
Ivan Jurkovič, nuncij iz
Ukrajine. Ob tej priložnosti
je blagoslovil restavrirano
sliko in nov kip Marije z Jezusom, ki ga je izdelal umetnik Rudi Dolžan po predlogi
freske iz leške cerkve iz 14.
stoletja. O pomenu slike ter

Radovljica

Knjiga stane:

10.43 €

za naročnike Gorenjskega glasa

20% popusta.

naročanje na telefon: 04 201 42 41,
e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

Je namenjen novoustanovljenim podjetjem in komitentom, ki boste odprli transakcijski
raèun v Gorenjski banki. Prinaša vam:
velja za
• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za šest mesecev,
Ponudba nte, ki
e
it
• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko LINK+ LINKc,
nove kom n odprli
u
č
• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za
a
boste r
. 2008.
tri mesece,
do 31. 12
• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico Mastercard in
• 25 odstotni popust pri stroških odobritve prvega kratkoroènega oz.dolgoroènega
kredita.

POSLOVNI PAKET II
Vseh ugodnosti boste deležni èe ste v letu 2007 imeli veè kot 250.000 EUR
prihodkov od prodaje in v celoti prenesete poslovanje na Gorenjsko banko. Koristite lahko:
• brezplaèno vodenje transakcijskega raèuna za eno leto,
• brezplaèno pristopnino za elektronsko banko LINK+ in LINKc,
• brezplaèni plaèilni promet v državi preko elektronske banke za tri mesece,
• brezplaèno enoletno èlanarino za poslovno kartico Mastercard,
• poloviène stroške prve odobritve limita na TRR,
• poloviène stroške odobritve prvega posojila,
• brezplaèno uporabo POS terminala za eno leto in
• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za eno leto.

POSLOVNI PAKET III
Èe ste imeli v letu 2007 veè kot 250.000 EUR prihodkov od prodaje in boste na banko
prenesli 50 odstotkov plaèilnega prometa vam pripadajo vse ugodnosti iz »Poslovnega
paketa I« in še:
• polovièni stroški prve odobritve limita na TRR,
• brezplaèna uporaba POS terminala za 6 mesecev in
• brezplaène vreèke za pologe gotovine v DNT za 6 mesecev.
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Prireditve
Knjižnica A. T. Linharta
18. SEPTEMBRA OB 17. URI:
PRIPOVED O SAMOROGU (Boris Kononenko)
Pravljično pripoved z glasbo bo uprizoril Boris Kononenko.

19. IN 26. SEPTEMBRA OB 17. URI:
INSIDE OUT
Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas ob
"norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske teme in video igricah.

30. SEPTEMBRA OB 19.30:
SVILENA CESTA (UZBEKISTAN, TURKMENIJA IN KIRGIZIJA)
Na popotovanje po Svileni cesti nas bo ob diapozitivih popeljala Nataša Tanko.

OD 8. DO 15. SEPTEMBRA
MEDNARODNI DAN PISMENOSTI
Ob mednarodnem dnevu pismenosti vas vabimo, da posežete po razstavljenih knjigah, ki govorijo o pomenu pismenosti za posameznika
in družbo.

OD 15. DO 30. SEPTEMBRA
TONE PAVČEK (1928-2008)
Ob 80-letnici rojstva Toneta Pavčka smo pripravili razstavo knjig priljubljenega slovenskega pesnika.

VES MESEC, V VSEH ENOTAH
PRAVLJIČNE POTI PO GORENJSKI
V današnjem času otroci veliko časa preživijo ob računalniku in televiziji, ki siromaši njihov domišljijski svet. Zmaji, vile in škrati zanje živijo 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 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 predstavljamo
razstavo likovnih izdelkov otrok in njihovih mentorjev, ki so ustvarjali na temo bogatega pravljičnega izročila.

VES MESEC
DOMOZNANSKI SEPTEMBER
V knjižnici sistematično zbiramo knjižnično gradivo, ki se vsebinsko
veže na kraje in prebivalstvo v občinah Radovljica, Bled, Bohinj in
Gorje. Mesec september je vsako leto namenjen domoznanstvu. V
študijski čitalnici smo uredili posebne police z domoznanskim gradivom. Kaj je domoznanstvo in kako lahko bralci sodelujete pri zbiranju
domoznanskega gradiva, si lahko preberete v zloženki, ki bo v mesecu septembru na voljo v knjižnici.

VES MESEC
POLETNO BRANJE
Do konca poletja vas vabimo na poletno branje pred knjižnico.

OD 1. SEPTEMBRA 2008 DO 31. MARCA 2009
KNJIŽNICA - VESOLJE ZAKLADOV
Branje je zabava in užitek, ki pa včasih potrebuje malo spodbude, zato
s 1. septembrom spet začenjamo z akcijo "Knjižnica - vesolje zakladov".

Pusti grad se
spreminja v veselega
Za spremembo bodo poskrbeli živahni in prizadevni mladi igralci z Lancovega in Radovljice.
Alenka Bole Vrabec,
Cveto Zaplotnik
Lancovo - Veseli grad? Kje
pa je kakšen Veseli grad?
Najdemo ga v novi, zabavni
zgodbi Polone Škrinjar, ki
jo je napisala za vsakoletno
prireditev na Pustem gradu.
Tokrat se bo na njem veliko
smejalo, saj je pisateljica
vnesla v besedilo humorno
satirične tone in premislek,
da je smeh dragocen del življenja, ki ga ne gre zanemarjati, čeprav nastavlja tudi pasti, kot sta lahkomiselnost
in prevelika prostodušnost.
Zgodbo je v odrski jezik prelila in zrežirala Alenka Bole
Vrabec. Jutri, v soboto, ob
18. uri se bo občinstvu predstavilo kar osemnajst mladih
igralcev - štirinajst iz KPD Jelovica Lancovo in štirje iz radovljiškega
Linhartovega
odra. Prebivalci gradu se tokrat ne menijo za ustaljena
dvorna pravila. Grof pozabi
pobirati desetino, grofična, ki
bi ga rada dobila, je prava,
skoraj histerična furija, ki pa
se v hipu, ko se prvikrat od

Pusti grad je imenitna kulisa za komedijo Veseli grad. Posnetek je z lanske prireditve.
srca nasmeje, prelevi v ljubko
mlado dekle. Ansambel upa,
da ne bo dežja; če pa se bo to
slučajno zgodilo, bo predstava teden kasneje.
Krajevna skupnost Lancovo
bo v okviru prireditve Venerina pota na Pustem gradu

pripravila jutri, v soboto, ob
pol dveh popoldne voden
ogled po vodni učni poti
Grabnarica, ob pol štirih pa
voden ogled od Fuksove brvi
na Pusti grad. Uro kasneje
se bodo na gradu začele konjeniške igre, potem bodo

Nežkin sejem in otroški vrvež
Radovljica - Da bi popestrili
dogajanje na Linhartovem
trgu v zgodnji jeseni, bo Turistično društvo Radovljica
v soboto, 20. septembra, in
27. septembra, vsakokrat ob
17. uri na vrtu Šivčeve hiše
priredilo otroški ustvarjalni
delavnici za otroke od petega do desetega leta starosti. Prva delavnica je name-

njena zgodbicam, pesmim,
risbam in plesu za kužke in
muce, vodile pa jih bodo
Marija Kolar, Biserka Mertelj in Alenka Bole Vrabec.
Otroci se bodo na koncu posladkali s sladko pasjo salamo in mačjo prejo. Druga
delavnica bo namenjena
bučam - buče v zgodbah, v
pesmi in seveda kot svetil-

Linhartova dvorana Radovljica

ke, ki jih zadnje dni oktobra
postavljamo v okna, na balkone in še kam. Tokrat
bodo otroci lahko ustvarjali
tudi lutke čarovnic, saj se
bo prej omenjenim mentoricam pridružila še Petra
Alič, samostojna kulturna
delavka in kostumografinja.
V prvem mraku bodo otroci
bučne svetilke, lutke in

podelili priznanja TD Lancovo za prvo mesto v občinskem ocenjevanju turističnega tekmovanja Moja dežela
lepa in gostoljubna. Ob 18.
uri bo gledališka komedija
Veseli grad, ob 19. uri pa pogostitev in druženje.

skulpture razstavili na Linhartovem trgu in si privezali želodčke z bučno pogačo.
Na Nežkinem sejmu, ki bo
v soboto, 27. septembra, od
16. do 19. ure, prav tako na
Linhartovem trgu, se bodo
tisti, ki kaj dajo na zdravo
prehrano, lahko oskrbeli z
doma pridelanimi dobrotami, izbranimi zelišči, kmečkimi pridelki, marmeladami, narejenimi po starih babičinih receptih, in še s
čim.

KINO RADOVLJICA
NEDELJA, 14. SEPTEMBRA, OB 18. URI IN 20.10:
STREGEL SEM ANGLEŠKEMU KRALJU, komična drama

SOBOTA, 13. SEPTEMBRA, OB 19.30:
MOJE PESMI MOJE SANJE (THE SOUND OF MUSIC)
Družinski muzikal, rezervacije in informacije na tel. št. 051/317 958.

SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ, TRIGLAVSKA C. 35, BOHINJSKA BISTRICA

SREDA, 17. SEPTEMBRA, OB 21. URI:
ONA+ON
Komedija o zakonskem življenju: kaj se zgodi, ko se teorija in praksa
srečata v zakonskih peripetijah dveh partnerjev, ki sta povrhu vsega
zakonska svetovalca? V novi komediji o žensko moških odnosih bosta nasvete za dober zakon delila Pia Zemljič, glavna igralka v filmu
Petelinji zajtrk, in Primož Pirnat, član igralskega ansambla SNG Nova
Gorica. Komedija bo na trgu pred Linhartovo dvorano (letni oder), v
primeru slabega vremena pa v dvorani. Predprodaja vstopnic je na
blagajni Linhartove dvorane (tel. št.: 537 29 11) od petka do nedelje od
17. do 20. ure, informacije in rezervacije vsak delavnik na tel. št.: 537
29 00 od 8. do 14. ure.

SOBOTA, 20. SEPTEMBRA, OB 20. URI:
KONCERT "HODIL PO ZEMLJI SEM NAŠI"
Recital samospevov in slovenskih ljudskih pesmi z glasbenimi gosti
iz Argentine: Damijan Ahlin, Luka Debevec Mayer, Cvetka Kopač, Diego Licciardi in Ani Rode. Predprodaja vstopnic je na blagajni Linhartove dvorane (tel. št.: 537 29 11) od petka do nedelje od 17. do 20. ure,
informacije in rezervacije vsak delavnik na tel. št. 537 29 00 od 8. do
14. ure.

PETEK, 19. SEPTEMBRA, OB 18. URI:
WALL-E, Sinhronizirana animirana znanstveno-fantastična pustolovščina
PETEK, 19. SEPTEMBRA, OB 20. URI:
ZOHAN JE ZAKON, komedija
NEDELJA, 21. SEPTEMBRA, OB 16. IN 18. URI:
WALL-E, sinhronizirana animirana znanstveno-fantastična pustolovščina
NEDELJA, 21. SEPTEMBRA, OB 20. URI:
ZOHAN JE ZAKON, komedija
PETEK, 26. SEPTEMBRA, OB 18. URI:
KUNG FU PANDA, animirana komedija - podnapisi
PETEK, 26. SEPTEMBRA, OB 20. URI:
MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKEGA CESARSTVA, akcijska pustolovščina
SOBOTA, 27. SEPTEMBRA, OB 16. URI:
KUNG FU PANDA, animirana komedija - podnapisi
SOBOTA, 27. SEPTEMBRA, OB 18. URI:
MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKEGA CESARSTVA, akcijska pustolovščina
SOBOTA, 27. SEPTEMBRA, OB 20. URI:
KAKO UGRABITI NEVESTO, romantična komedija
NEDELJA, 28. SEPTEMBRA, OB 16. URI:
KUNG FU PANDA, animirana komedija - podnapisi
NEDELJA, 28. SEPTEMBRA, OB 18. URI:
KAKO UGRABITI NEVESTO, romantična komedija
NEDELJA, 28. SEPTEMBRA, OB 20. URI:
MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKEGA CESARSTVA, akcijska pustolovščina
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Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel.: 04 537 36 80
Privoščite
svojim nogam najboljše
in jih obogatite
s kvalitetno kolekcijo
nogavic
Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila
za najstnike in odrasle.

Vabljeni vino
o
v Beti trg m centru,
e
k
v trgovs o
kjer nudim
novo
kolekcijo

NOVA JESENSKO-ZIMSKA KOLEKCIJA

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

Cvetje Miko

PS Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana

Pestra ponudba računalnikov in računalniške opreme

Urejanje vrtov in okolice, stanovanj
in poslovnih prostorov

Primerna torbica

@ACCESSORIES

Iskala sem primerno torbico. Nekaj v kovinskem odtenku. Zlata bi bila
najprimernejša, zadovoljna pa bi bila tudi
s srebrno ali bakreno.

V naših poslovalnicah
širom Slovenije vam
je na voljo pestra izbira
modnih dodatkov

Ker sem se vračala z Bleda, sem mimogrede v Lescah
zavila v njihov trgovski center, kjer na sto kvadratnih metrih najdemo trgovino Wit B z oblačili blagovne znamke
Two way. Poleg oblačil imajo tudi široko ponudbo modnih dodatkov za vse priložnosti. Pasove, šale, torbice,
kape.
Ponudbo imajo celo razdeljeno po linijah: W je linija za
močnejše, Crocodile & Hitch predstavlja bolj odbit športen stil, linija Two way vsebuje vse od elegance, casuala,
športa, jeans linije. Seveda tudi fantje lahko vsem ponujenim najdejo kaj zase. Pravzaprav, ker imajo na enem
mestu pester izbor tako za mlade kot starejše in močnejše, lahko prav vsak kaj najde zase in svoj stil. Tudi cenovno so ugodni.
Pa tudi z akcijami prav nič ne skoparijo. Imajo sicer sezonska znižanja kot večina tekstilcev in po znižanjih potem še zelo nizke, pravzaprav nore cene. Ravnokar imajo do nedelje tako imenovano 'kartičarsko' akcijo za imetnike njihovih kartic z dvajsetodstotnim popustom.
Pa nova kolekcija? Nova kolekcija Jesen/zima 08/09 je
že na policah. Široke hlače, tunike, pletenine, pisani
vzorci, med katerimi prevladujejo geometrijski, in rožasti.
Za tiste, ki jih moda ne zanima toliko, pa imajo še vedno
kar nekaj klasičnih modelov v
modnih zimskih barvah.
Našla sem želeno torbico, v nakupovalni
vrečki pa so ji na
koncu delali družbo še krilo iz jeansa,
zelena jopica in zanimiva rjava srajca. Privlačen je bil tudi športni oranžni pulover, vendar ta pride na vrsto drugič.

NOVA KOLEKCIJA!

www.slowatch.si

PRIREDITVE
ZA SEPTEMBER 2008
V TRGOVSKEM
CENTRU LESCE
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
predstava govori o Tinčku, ki je imel čarobni klobuček, s katerim je spravljal v smeh
ljudi, ko pa mu je veter odpihnil klobuček,
je postal zelo nesrečen ...

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure; nedelja: od 8. do 12. ure
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Večno mladi ...
Rekreacijski klub večno mladih fantov Radovljica
je zadnjo avgustovsko soboto pripravil
tradicionalni 34. pohod na Stol.
Cveto Zaplotnik
Radovljica - Kot je povedal
predsednik društva Janko S.
Stušek, je bila udeležba nadpovprečna. Pohoda se je
udeležilo okrog sto štirideset večno mladih, med njimi je bilo petnajst novincev,
ki so jih potlej pri koči na
Stolu tudi krstili. Najstarejši
udeleženec pohoda je bil 84letni Ivan Čačič, večno mladost pa je med vsemi najbolj
izkazoval Stane Jereb, ki je
bil letos skupaj s sobotnim
pohodom že 35-krat na Stolu. Zadnja leta se večno mladim na pohodu pridružijo
gostje, letos so bile to članice leškega hortikulturno turističnega društva, ki so jim
tudi okrasile prireditveni šo-

tor v Radovljici. Tokrat so na
Stol kot simbol nesli smetišnico, geslo pa je bilo: vsak
naj pomete pred svojim pragom. Ko so se vrnili v Radovljico, so pripravili sprevod po ulicah, v povorki pa
so se jim pridružili glasbeniki, folkloristi, konjeniki,
vozniki s starimi kolesi,
spački, hrošči ...
Prireditev je letos trajala dva
dni, v soboto so bili pohod,
sprevod po ulicah in zabava,
v nedeljo pa šahovski turnir
v spomin na nekdanjega tajnika društva in šahista Vojina Perovića. Prva tri mesta
so osvojili šahisti s Hrvaške,
najboljši gorenjski (slovenski) igralec pa je bil mojstrski kandidat Dušan Zorko
(ŠS Tomo Zupan Kranj).

Večno mladi fantje so tokrat za simbol pohoda na Stol
izbrali smetišnico. / Foto: Anka Bulovec

Lesce

Glasbeni praznik
V petih dneh se je Festivala Avsenik v Begunjah udeležilo nad šest tisoč ljudi iz Slovenije in tujine.
Jože Košnjek
Begunje - Po uspešnem Zlatem Avsenikovem abonmaju, ki je v osmih prireditvah
potekal pozimi in spomladi,
je bila v drugi polovici avgusta pri Avsenikovih v Begunjah nova prireditev v počastitev 55-letnice Avsenikove
glasbe. Najprej je bila med
18. in 20. avgustom na sporedu 4. Mednarodna Avsenikova glasbena delavnica,
med 20. in 24. avgustom pa
je pet večerov zapored potekal prvi Festival Avsenik, ki
po odmevnosti sodeč verjetno ne bo zadnji, saj ga načrtujejo tudi za prihodnje leto,
ko bo Slavko Avsenik star
80 let. Njegov brat Vilko bo
80. obletnico življenja praznoval letos.
Festival Avsenik, na katerem so nastopili najbolj znani in najboljši slovenski ter
tudi nekateri tuji izvajalci
Avsenikove glasbe, poleg
njih pa humoristi in mlajši
ansambli, ki na svoj način
posredujejo
Avsenikovo
glasbo, je uspel tudi zaradi
dobrega sodelovanja Avsenikovih s krajani in društvi v
Begunjah ter z radovljiško
občino, ki je bila tudi eden
od pokroviteljev prireditve,
poudarja pobudnik festivala

Na festivalu so nastopili številni izvajalci Avsenikove glasbe.
in njegov glavni organizator
Gregor Avsenik. Prireditveni šotor je bil vsak večer
poln in je dobesedno pokal
od navdušenja nad Avsenikovo glasbo, ki so jo izvajali
godci in pevci. Prihajali so
ljudje vseh starosti, kar je
dokaz, da je Avsenikova
glasba primerna za vse generacije in da ob Avsenikovi
Golici zaskrbijo pete še najbolj umirjene poslušalce.

Radost, da njegova in bratova glasba živi že nad pol stoletja, je v nagovoru preko velikega zaslona v prireditvenem prostoru povedal tudi
Slavko Avsenik. Pri Avseniku v Begunjah urejajo tudi
muzej, v katerem bodo razstavljeni nekatera originalna glasbila in predmeti, ki
so jih uporabljali člani ansambla, na primer trobenta
Franca Koširja, orglice kita-

rista Lea Ponikvarja in gorenjski dežnik pevca Franca Korena. V festivalskih
dneh so organizatorji pripravili še spremljajoče prireditve. Na njih so lahko
obiskovalci spoznali Begunje in okolico, med drugim
tudi hrib sv. Petra nad vasjo, kamor je Slavko zaradi
miru in čudovitega pogleda
na rojstno vas zelo rad zahajal.

Spomenik Matevžu Langusu

Dobrodelni koncert za društvo Hospic
Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Zgornja Gorenjska, je prvo septembrsko nedeljo v prostorih leške osnovne
šole pripravilo dobrodelni koncert. Na njem so nastopili
številni izvajalci, med njimi tudi Manca Špik, Manca Izmajlova, Simona Vodopivec, Klemen Torkar, plesalke,
mažoretke, otroci ... Kot je povedala predsednica območnega odbora Mira Stušek, so s koncertom želeli širši javnosti
predstaviti društvo Hospic, ki spremlja neozdravljivo bolne
in njihove svojce. Prizadeva si za detabuizacijo smrti in za
naraven odnos do umiranja in žalovanja. S koncertom so
zbrali nekaj čez tisoč evrov, ki jih bodo porabili za
izobraževanje in prevoze prostovoljcev. "S koncertom smo
zelo zadovoljni in se še enkrat zahvaljujemo vsem nastopajočim," je povedala Mira Stušek. U. P.

S prelepo pesmijo Čez zelene trate je navdušila domačinka
iz Lesc Manca Izmajlova. / Foto: Anka Bulovec

Pred Domom krajanov v Kamni Gorici so ob krajevnem prazniku odkrili spomenik slikarju Matevžu
Langusu.
Marjana Ahačič
Kamna Gorica - V Kamni
Gorici so letos že osmo leto
zapored s prireditvijo Langusovi dnevi obeležili krajevni praznik. Tokrat je bilo
še posebej slovesno, saj so v
soboto, 6. septembra, pred
Domom krajanov odkrili
spomenik rojaku Matevžu
Langusu. Prav spominu na
slikarja Langusa, ki se je v
Kamni Gorici rodil 9. septembra 1789, je posvečen
tudi krajevni praznik. Matevž Langus je poznam
predvsem po portretih ljubljanskih meščanov in po freskah, med drugim je poslikal kupolo v ljubljanski stolnici in frančiškansko cerkev.
Njegovi sta tudi sliki sv. Ane
in Matere božje v domači
cerkvi ter freske na kapelici,
za katero domačini želijo, da
bi jo čim prej obnovili.
Langusove dneve so začeli s
tekmovanji v malem nogometu in odbojki ter meddruštveno vajo gasilskih društev
in gasilskimi igrami in nadaljevali s slikarsko koloniji,
na kateri se je zbralo kar 168
udeležencev in 20 vabljenih

slikarjev iz vasi in okolice.
"Vesel sem, da se je prireditev v kraju zares uveljavila.
Že tedne pred tem vsi živimo z njo; pripravljamo jo v
sodelovanju z vsemi društvi
v kraju - s kulturnim, gasilskim in športnim društvom
ter organizacijo Rdečega križa, krajevna skupnost pa je
organizator celotnega dogodka," je povedal Jože Ska-

lar, predsednik sveta krajevne skupnosti, in dodal, da ga
še posebej veseli, da so letos
po dlje časa trajajočih zapletih glede lokacije vendarle
uspeli postaviti spomenik
rojaku Matevžu Langusu.
Da s prireditvijo zares živi
ves kraj, je pokazala tudi številna udeležba na prav vseh
dogodkih v okviru prireditve.
Samo nedeljskega pohoda do

Radovljice in nazaj, ki ga je
pripravila domača organizacija Rdečega križa, se je udeležilo blizu sto pohodnikov.
Langusovi dnevi se bodo zaključili danes, 12. septembra,
ko bo v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja v domu krajanov Anatol
Štern uprizoril monodramo
Matjaža Kmecla Trubar pred
slovensko procesijo.

Bronasti spomenik Matevžu Langusu, delo akademskega kiparja Staneta Kolmana, sta
odkrila radovljiški župan Janko S. Stušek (levo) in predsednik KS Jože Skalar. / Foto: Anka Bulovec

