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Radovljica znova
brez poslanca

Štefka Savnik - ena najstarejših
radovljiških plavalk

Na volitvah v državni zbor
je stranka SD Boruta Pahorja
za dober odstotek premagala
Janševo SDS. Gorenjska
ima enajst poslancev, radovljiško
območje spet ostaja brez njih.

Živahna, skromna gospa, še polna življenjskih moči
in vedrine, ki se z nasmeškom na ustih in v očeh
rada spominja začetkov radovljiškega plavanja,
ki se je začelo z odprtjem sedanjega Vurnikovega
kopališča 16. julija 1933.
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Novih deset kilometrov
avtoceste ob Radovljici
V ponedeljek je stekel promet po nekaj manj kot desetkilometrskem odseku avtoceste mimo Radovljice.
Marjana Ahačič
Radovljica - Desetkilometrski avtocestni odsek med
Vrbo in Peračico mimo Radovljice je od ponedeljka
vendarle odprt. Z izjemo
polovice 2,4 kilometra dolgega vozišča med Podtaborom in Peračico, ki naj bi ga
po zagotovilih ministra za
promet Radovana Žerjava
odprli do turistične sezone
2010, je bilo tako prometu
predanih vseh 70 kilometrov gorenjskega avtocestnega kraka med Karavankami
in Ljubljano. Kot je na odprtju pojasnil predsednik
uprave DARS Tomislav Nemec, prav zdaj končujejo s
pripravo razpisne dokumentacije za približno 25 milijonov tolarjev vredno obnovo
štirideset let starih viaduktov in tunela Peračica, ki naj
bi bil objavljen že v nekaj
dneh.
"Prepričan sem, da bo odsek
omilil negativne vplive povečanega prometa na naše življenje," je na odprtju dejal
predsednik uprave DARS
Tomislav Nemec, ki se je za
tvorno sodelovanje in strpnost ob gradnji zahvalil tudi
lokalni skupnosti in ob tem
opozoril še na dejstvo, da ta

V ponedeljek so odprli deset kilometrov avtoceste mimo Radovljice. Zdaj je na vrsti še
obnova 2,4-kilometrskega odseka med Peračico in Podtaborom, ki naj bi bila končana do
poletne sezone 2010.
čas v Sloveniji ni dovolj alternativ avtocestam.
"Ob odprtju desetih kilometrov avtoceste mimo Radovljice do Peračice se je še enkrat pokazal odnos države
do občine, saj v otvoritveni
ceremonial ni bil vključen
nihče od predstavnikov Ob-

čine Radovljica. Gradnja avtoceste pa je najbolj obremenjevala prav občanke in občane naše občine; z naše
strani je bilo potrebno opraviti ogromno koordinacije
in pomoči," pa je bil v ponedeljek kritičen podžupan občine Primož Jeglič. "Avtoce-

sta na območju naše občine
kljub odprtju še ni v celoti
dokončana, ne glede na to,
da so nas table obveščale, da
bo avtocesta v celoti zgrajena do maja 2009.
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Kmalu nov vrtec
na Posavcu

Dom za čebelarje
in turiste

V Begunjah spomenik
Sintom

Letenje kot
način življenja

Če bo šlo vse po načrtih, se
bodo že pred koncem letošnjega leta selili v čisto nov
vrtec, ki so ga na Posavcu
začeli graditi pred dobrim
tednom dni.

Za objekt, ki ga bodo zgradili v Lescah, so že pridobili
gradbeno dovoljenje, z gradnjo naj bi predvidoma začeli
prihodnje leto in jo končali v
letu 2010.

Janez Stanovnik in Zmago
Jelinčič Plemeniti sta pred
tednom dni v parku Psihiatrične bolnišnice v Begunjah
odkrila spomenik slovenskim
Sintom, žrtvam fašističnega
nasilja.

Andrej Kolar je v jadralnem
letalu preletel nič koliko kilometrov. Letenje je postalo
del njega. Stvar, brez katere
praktično ne more.
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Leto dni po vodni ujmi
Kropa je v letu dni po silovitem neurju dobila
novo podobo, domačini so pričakovali več.
Marjana Ahačič
Kropa - "Če bi se še enkrat
ponovilo lansko neurje, posledice ne bi bile tako katastrofalne, kot so bile takrat,"
je dan pred prvo obletnico
silovitega neurja, ki je opustošilo Kropo, dejal predsednik sveta KS Ciril Kozjek.
"Kljub temu da še vedno poslušam resne pritožbe domačinov predvsem o tem,
da dela tečejo prepočasi,
sem lahko zadovoljen z narejenim." Občina Radovljica
je na novinarski konferenci
predstavila dosedanje ukrepe za odpravo septembrskega neurja ter načrte za nadaljnjo sanacijo posledic neurja, v katerem je v občini
samo na stavbah in gradbeno inženirskih objektih nastalo za 836.527 evrov škode. V kmetijstvu je bilo zaradi plazov in naplavin na
kmetijskih zemljiščih evidentirane še za dodatnih
400 tisoč evrov škode, močno poškodovana je bila državna infrastruktura. Najhuje je bilo v Kropi.
S potekom obnove je zadovoljen tudi radovljiški župan
Janko Sebastijan Stušek.
"Kljub številnim pritožbam
domačinom in mučenemu
dogovarjanju z zavodom za
varstvo kulturne dediščine
smo naredili veliko. Kropa
je po letu dni bistveno drugačna, kot je bila," je dejal in

poudaril, da so takoj po ujmi
pripravili nujne intervencijske ukrepe, hkrati pa oblikovali koncept celovite in dolgoročne sanacije Krope. "Če
bi sanirali le posledice neurja, bi bilo delo že zdavnaj
končano," na očitke o počasnosti komentira Rado Pintar, v občinski upravi pristojen za infrastrukturo. "Sočasna celovita obnova kraja
seveda traja bistveno dlje."
Skupaj je bilo lani za odpravo posledic vodne ujme - sanacijo plazov, občinske infrastrukture, brežine in obnovo Bodlajevega vigenjca,
za stroške reševanja, delovanja tehnične pisarne in popisa škode - porabljenih
565.441 evrov, od tega jih je
država zagotovila 238.356,
občina pa 327.085. Za letošnje leto so načrtovana dela v
rednosti 612 tisoč evrov, največ bo šlo za obnovo občinske infrastrukture in Placa
ter za posege na individualnih objektih. Več kot polovico teh sredstev, 337 tisoč evrov, bo šlo iz občinskega.
Na občini Radovljica pričakujejo, da se bo tudi v prihodnjih dveh letih nadaljeval investicijski trend v sanacijo Krope. Zanjo naj bi
letno namenjali okoli 500 tisoč evrov letno, sredstva pa
bodo črpali tako iz državnega in občinskega proračuna
kot tudi iz kohezijskega
sklada Evropske unije.
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Oskrbovana stanovanja
bo gradilo domače podjetje
Marjana Ahačič
Radovljica - Radovljiški župan Janko S. Stušek in direktor podjetja Remand Jurij Rebolj sta pretekli četrtek
podpisala predpogodbo, ki
med drugim določa način
sodelovanja in medsebojna
razmerja pri izgradnji oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše ob
Domu dr. Janka Benedika
v Radovljici. Rok izvedbe investicije je leto 2010.
Po pogodbi pa naj bi bila
večina oskrbovanih stanovanj najemnih in ne namenjenih prodaji, prednostno
pravico najema pa bodo

imeli radovljiški občani.
Zemljišča v Predtrgu ob
Domu dr. Janka Benedika v
Radovljici, na katerih bodo v
skladu z občinskim lokacijskim odlokom zgrajena
oskrbovana stanovanja, je
na javni dražbi od Sklada
RS kmetijskih zemljišč in
gozdov odkupilo podjetje
Remand, d. o. o., iz Radovljice. Gradnjo oskrbovanih
stanovanj na tem območju
je najprej načrtoval Nepremičninski sklad zavoda RS
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki pa je
prav zaradi težav s pridobitvijo zemljišč od te naložbe
odstopil.

Radovljica

Dan brez avtomobila
Tudi osnovne šole v občini Radovljica so se pridružile pobudi, da v tednu mobilnosti pripravijo dan brez avtomobila. Po
navedbi ministrstva za okolje je statistično kar polovica vseh
naših poti z avtomobilom tako kratkih, da bi jih brez težav lahko premagali s kolesom ali peš. Prav gotovo so med takimi
tudi poti v šolo, kamor pa starši svoje otroke v jutranji naglici
vse bolj pogosto pripeljejo prav z avtom. Zato se je v ponedeljek zjutraj na šolski poziv, da k pouku pridejo peš ali s kolesom, v šolo odpravilo več učencev kot običajno. Učencem sta
se na jutranji pešpoti v OŠ F. S. Finžgarja pridružila tudi
podžupan Jože Rebec in ravnatelj Janez Zupan. M. A.

Deset kilometrov nove avtoceste
1. stran
Cesto so odprli, kljub temu
da je ostalo še mnogo nerešenih zadev: niso urejene
dovozne poti, transportne
poti pa tudi ostale ceste, ki
so bile ob gradnji močno poškodovane ostajajo nesanirane. Zato nas skrbi, da
bodo sedaj, ko so cesto odprli, gradbeni stroji odšli, občina pa bo morala sama odpraviti vse omenjene probleme," je še povedal Jeglič.
Kot je še poudaril, si v občina od avtoceste obetajo dodaten obisk območja, predvsem pričakujejo turiste.
"Mimo Radovljice se bo vozilo ogromno turistov, zato jih
moramo kar čim več z avtoceste privabiti tudi v našo občino. Pri tem pomembno
vlogo igra obcestna turistična signalizacija." Prav zato
so že spomladi župani zgornje Gorenjske na vlado poslali pobudo na spremembo
pravilnika, ki jo tovrstno signalizacijo opredeljuje, a odziva nanjo še ni bilo.
"Občankam in občanom se
ob gradnji zahvaljujem za
potrpljenje, ki pa ga bo še
kar nekaj potrebno do takrat, da bodo gradbeni stroji
odšli z našega območja.
Upam, da se bo v prihodnje
ime naše občine po medijih
pojavljalo več pri pozitivnih
stvareh, kot pa po zastojih
pri Radovljici. Upam pa tudi
to, da bomo z avtocesto nekoliko bližje Ljubljani in
bodo tako tudi želje in potrebe naših krajanov kaj prej
uslišane," je še dejal Jeglič.
Trasa avtocestnega odseka
Vrba-Peračica je dolga 9.780
metrov. Avtocesta je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim
ločilnim pasom, odsek pa je

Promet je v smeri proti Kranju stekel v ponedeljek okoli desete, opoldne pa ga na novo cesto usmerili še v meri proti Radovljici.
projektiran za računsko hitrost 120 kilometrov na uro.
Avtocesta v pretežnem delu
poteka po ravnini, saj doline
premošča s premostitvenimi
objekti, na Radovljiškem polju pa je delno vkopana, kar
določa največji vzdolžni nagib
vozišča zgolj 1,3 odstotka. Odsek ima tri priključke: Lesce,
Radovljica in Brezje ter več
objektov: dva večja viadukta
(Zgoša - leva polovica dolžine
168,6 m in desna polovica
dolžine 192,60 m ter Dobruša - leva polovica dolžine
326,4 m in desna polovica
dolžine 328,1 m), devet podvozov, dva nadvoza (v priključku
Radovljica dolžine 109,7 m in
v priključku Brezje dolžine
71,5 m) in en podhod.
Na avtocestnem odseku
Vrba-Peračica je z nasipom
in ograjami izvedena protihrupna zaščita, ki varuje naselji Lesce in Radovljica.
Protihrupna ograja, ki varuje Mošnje, je postavljena še
na viaduktu Dobruša. DARS

Novi avtocestni odsek med Vrbo in Peračico sta odprla
minister za promet Radovan Žerjav in predsednik uprave
DARS Tomislav Nemec.
je namreč v okviru zaščite
arheološkega najdišča Mošnje namesto prvotno načrtovanega nasipa zgradil zaščitni armirano betonski zid,
ostala dela pri zavarovanju
in promociji najdišča vodita
Občina Radovljica in Ministrstvo za kulturo.

Investicijska vrednost odseka
je v investicijskem programu
ocenjena na 114,3 milijona
evrov in po zagotovilih
DARS ne bo presežena. S
12,2 milijona evri nepovratnih sredstev Kohezijskega
sklada pri financiranju sodeluje tudi Evropska unija.

LDS, Slovenska cesta 29, Ljubljana

Kmalu nov vrtec na Posavcu
Spoštovane volivke in volivci,
iskreno se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje,
podporo ter za 1009 glasov na državnozborskih volitvah.
Janko S. Stušek, LDS
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Malčki se bodo iz starih prostorov v bloku izselili še pred koncem leta.
Marjana Ahačič
Posavec - Petinsedemdeset
malčkov ene od sedmih
enot radovljiškega vzgojno
varstvenega zavoda se je zadnjih nekaj let stiskalo v treh
stanovanjih bloka na Posavcu. Če bo šlo vse po načrtih,
se bodo že pred koncem letošnjega leta selili v čisto
nov vrtec, ki so ga na Posavcu začeli graditi pred dobrim tednom dni.
V pritličnem objektu, ki bo
grajen po energetsko sodobnem sistemu, bo prostora
za pet oddelkov s samostoj-

nimi sanitarijami za vsakega od njih, športno učilnico,
garderobe, delilno kuhinjo,
ki jo bo kasneje mogoče
preurediti v samostojno, ter
prostori za zaposlene. Območje novega vrtca obsega
približno 3.500 kvadratnih
metrov; ob stavbi bodo igralne površine in parkirišča,
najmlajši pa bodo lahko za
igro uporabljali dve terasi
na vzhodni strani vrtca.
Celotna investicija je vredna
2,1 milijona evrov, od tega je
občina za zemljišča namenila 300 tisoč evrov, za investicijsko in projektno doku-

V vseh sedem enot VVZ Radovljica je letos v 34
oddelkov vključenih 640 otrok. Vsi vrtci so polni,
v Lescah in v Kropi so odprli nova oddelka. Za
starše približno 70 malčkov letos vrtec brezplačen.

Gradnje novega vrtca so se najbolj razveselili najmlajši.
V nove prostore se bodo preselili v štirih mesecih.
mentacijo 75 tisoč evrov,
vrednost gradbenih del pa je
ocenjena na 1,5 milijona evrov. 150 tisoč evrov je v okviru investicije namenjenih
za opremo vrtca - malčki in

njihove vzgojiteljice pa se
najbolj veselijo nove športne učilnice, na telovadbo so
morali namreč do sedaj hoditi v goste v dokaj oddaljeno šolo v Ljubnem.

stran 2

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

26.09.2008

Deželne novice, petek, 26. septembra 2008

stran 3

3

Občinske novice

Člani občinskega sveta naslavljajo na župana in
občinsko upravo različna vprašanja in pobude.
Marjana Ahačič

Na volitvah v državni zbor je stranka SD Boruta Pahorja za dober odstotek premagala Janševo SDS.
Gorenjska ima enajst poslancev, radovljiško območje spet ostaja brez njih.
Danica Zavrl Žlebir
Rezultati volitev še niso
uradni in dokončni, te bo
državna volilna komisija
razglasila v začetku oktobra.
Te dni so šteli še glasove, ki
so po pošti prišli iz tujine.
Do zaključka redakcije s
temi podatki še ne razpolagamo, zato objavljamo neuradne rezultate, ki so bili
znani do konca tega tedna.
Po njih je zmagovalka letošnjih volitev stranka SD Boruta Pahorja, ki je za dober
odstotek prehitela SDS Janeza Janše. SD je dobila
30,50 odstotka glasov, SDS
pa 29,29 odstotka. Tretja
najmočnejša stranka na volitvah je bila Zares z 9,39
odstotka glasov, četrta pa
DeSUS s 7,47 odstotka. Sledijo SNS s 5,45, SLS s 5,23 in
LDS s 5,20 odstotka glasov.
Te bodo imele v parlamentu
svoje poslance, medtem ko
se stranke z manj kot štirimi
odstotki glasov niso uvrstile
v državni zbor. Med njimi

sta tudi v prejšnjem mandatu koalicijska stranka N.Si
in opozicijska Lipa. Tako je
v Sloveniji, na Gorenjskem
pa je slika nekoliko drugačna. Tu je SDS premagala SD
z 31,58 odstotka glasov, SD
jih je dobila 29,79. Zares je
na Gorenjskem dosegla 8,81
odstotka, DeSUS 6,70, LDS
5,52, SNS 4,84 in SLS 4,56
odstotka. Slednji na Gorenjskem nimata nobenega poslanskega mesta.
Gorenjska je ena od osmih
volilnih enot v Sloveniji.
Razdeljena je na enajst volilnih okrajev. Tretji okraj zajema občino Radovljica,
medtem ko občine, ki so
bile nekdaj del radovljiške
občine (Bled, Bohinj in Gorje), sodijo v drugi volilni
okraj. Kako so se v nedeljo
in v treh dneh, ko so bile
predčasne volitve, odločali
volivke in volivci v tretji volilni enoti? Tudi tu je za razliko od države Janševa SDS
zmagala s 30,03 odstotka
glasov. Stranka SD jih je do-

bila 26,99 odstotka. Sledijo
ji Zares z 10,33, LDS z 9,99,
DeSUS s 7,1, SNS s 5,96,
NSi s 3,69. Lipa z 1,49 in
SLS+SMS z 1,40 odstotka.
Vse druge stranke in liste
(poleg devetih parlamentarnih strank je na tem območju nastopalo še šest zunajparlamentarnih strank in
list) so na volitvah dobile
manj od odstotka glasov. Ra-

dovljica tokrat spet ostaja
brez poslanca v državnem
zboru. Gorenjska jih ima
enajst, in sicer po štiri iz SD
in SDS, po enega pa iz Zares, DeSUSa in LDS. V državni zbor se je iz sosednjega volilnega okraja (Bohinj,
Bled in Gorje) prebil Anton
Urh, sicer podžupan občine
Bohinj, ki je kandidiral na
listi stranke DeSUS.

Dom za čebelarje in turiste
V Lescah bodo prihodnje leto začeli graditi Čebelarsko izobraževalni center Gorenjske.
Cveto Zaplotnik
Radovljica - Maja je minilo
125 let, odkar so v Lescah
ustanovili Čebelarsko in
sadjarsko društvo za Kranjsko, ki je prvi predhodnik
današnjega Čebelarskega
društva Radovljica. Radovljiški župan Janko S. Stušek
je ob jubileju sprejel čebelarje in jim čestital ob visoki
obletnici, hkrati pa je bila to
tudi priložnost za predstavitev zgodovine društva, aktualne čebelarske problematike in načrta za gradnjo Čebelarsko izobraževalnega
centra Gorenjske. Severin
Golmajer je opisal bogato
društveno preteklost, Brane
Kozinc je poudaril, da so za
društvo in čebelarstvo zdaj
težki časi, v katerih je glavno vprašanje, ali bodo čebele preživele. Država je po
njegovem mnenju premalo
storila za zaščito ogrožene
kranjske čebele. Člane društva je pozval, da naj se pogosteje udeležujejo izobraževanj. Predsednik društva dr.
Aleš Gregorc je dejal, da radovljiško društvo združuje
75 članov s skupno 1.400
čebeljimi družinami in da
čebelarstvo kljub težkim časom ne bo propadlo. Bošt-

Simon Resman (NSi) je na
župana naslovil vprašanje v
zvezi z nadstrešnicami na
javnih parkirnih površinah v
občini in predlagal, da občinski svet o problematiki spregovori na eni od prihodnjih
sej. "Ljudje, ki parkirajo avtomobile pred svojimi bloki na
javnih površinah z nadstrešnicami (v Radovljici in Lescah), še vedno prejemajo tako
anonimne grožnje kot tudi
kazni za nepravilno parkiranje," je opozoril Resman.
Kot mu je v odgovoru pojasnil vodja občinskega inšpektorata Marijan Ješe, se je po
zaostritvi nadzora na območjih, kjer je parkiranje prepovedano, povečal pritisk na
parkirna mesta pod nadstrešnicami, postavljenimi na javnih površinah, predvsem v
okolici stanovanjskih blokov,
kjer je še dovolj prostih parkirnih mest. "Problem je realen in ga bomo ob zavedanju,
da je potrebno razmere urediti, rešili sistemsko čim bolj

ob soglasju in sodelovanju s
stanovalci. Sočasno izvajamo
prostorske ukrepe in načrtujemo dodatna večja javna
parkirišča. Prepričani smo,
da je rešitev prav v zagotavljanju dodatnih parkirnih mest
in ne rušitev sicer dejansko
nelegalno postavljenih nadstrešnic, za kar smo sicer do
14. maja 2008 tudi imeli zakonsko podlago," še poudarja občinska inšpekcija.

Osvetlitve prehodov
za pešce
Svetnica Irena Pogačnik
(LDS) je pohvalila ureditev
razsvetljave na prehodu za
pešce ob glavni cesti skozi
Begunje pred vrtcem in predlagala, da se podobno osvetlijo vsi prehodi, najprej tisti na
varnih šolskih poteh. Občinska uprava ji je pojasnila, da
bodo v okviru razpoložljivih
sredstev skušali v prihodnosti na ta način zagotoviti večjo varnost pešcem in drugim
udeležencem v prometu tudi
na drugih prehodih za pešce,
prioritetno na šolskih poteh.

Spoštovane volivke in volivci!
Rad bi se Vam zahvalil za Vašo podporo in glasove na parlamentarnih
volitvah 2008. Slovenska demokratska stranka je v 3. okraju, ki obsega
radovljiško občino, dosegla odličen rezultat. Ponosen sem, da sem lahko
kandidiral za poslanca in z vašo pomočjo zmagal na območju občine Radovljica.
Še naprej se bom zavzemal za izboljševanje kakovosti življenja Gorenjk in
Gorenjcev, predvsem pa za hitrejši razvoj naše občine.
Vsaki volivki in volivcu še enkrat iskrena hvala za vsak glas in za zaupanje.
Mag. Anton Pogačnik,
kandidat SDS za poslanca na volitvah za Državni zbor 2008

Čebelarji na sprejemu pri županu I Foto: Tina Dokl
jan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarske zveze Zgornje Gorenjske, je čebelarje seznanil s predlogom za združitev vseh čebelarskih društev
na Gorenjskem v enotno,
pokrajinsko zvezo. Vodja
občinskega referata za razvoj Alenka Langus je predstavila priprave na gradnjo
Čebelarsko izobraževalnega

centra Gorenjske. Kot je dejala, so za objekt, ki ga bodo
zgradili v Lescah, že pridobili gradbeno dovoljenje, z
gradnjo naj bi predvidoma
začeli prihodnje leto in jo
končali v letu 2010. Center
bo namenjen čebelarjem,
turistom in drugim obiskovalcem. V njem bodo satnišnica za izdelavo satnic, polnilnica medu, razstavno

prodajni prostor, prostori za
društva, čebelarsko zvezo in
svetovalno službo ter predavalnica za izobraževanje čebelarjev. Vrednost naložbe
je 950 tisoč evrov, predvidevajo, da bodo 70 odstotkov
pridobili na razpisu iz razvojnih sredstev, 22 odstotkov naj bi prispevale gorenjske občine, ostalo pa čebelarji.

SDS, Trstenjakova 8, Ljubljana

Radovljica
znova brez poslanca

Parkiranje pod
nadstrešnicami
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Občinske novice
Denarja še ne bo
kmalu
V pripravi je občinski odlok, ki bo omogočil vračanje
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Peter Kolman
Radovljica - Že v letu 2002
je bil sprejet zakon, kasneje
pa tudi štirje popravki, ki
opredeljujejo vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma
Slovenije. Ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let je takratni upravljavec omrežja PTT zaradi prenizke investicijske sposobnosti zahteval od zainteresiranih posameznikov, njihovih združenj in krajevnih
skupnosti, da sodelujejo pri
(so)financiranju izgradnje
telefonskih omrežij. Zgrajeno omrežje je bilo predano v
upravljanje in last sistemu
PTT, leta 1997 pa je prešlo v
roke Telekoma Slovenije.
Upravičenci do vračil so pravne in fizične osebe, ki so
neposredno sklepale pogodbe s Podjetjem za PTT promet o vlaganju v javno telefonsko omrežje. V večini
primerov so bile to krajevne
skupnosti v imenu večje ali
manjše skupine občanov, so
pa take sporazume sklepali
tudi posamezniki. Slednji so
zahtevke za vračilo vlaganj
pri državnem pravobranilstvu vlagali posamezno in
večinoma tudi že prejeli
zneske povračil.
Doslej sta bili opravljeni dve
fazi aktivnosti: krajevne
skupnosti so zbrale potrebno dokumentacijo in podatke, v celoti pa so bili pri-

pravljeni tudi zahtevki za
vračilo vlaganj, ki jih je občina posredovala državnemu
pravobranilstvu. "Ob tem
moram pohvaliti krajevne
skupnosti, da so ohranile
skoraj vso dokumentacijo,
ki je podlaga za izdelavo zahtevkov in ki jih je tudi pravobranilstvo sprejelo kot zadosten dokaz," je dejal Drago Finžgar, predsednik občinske komisije za vračanje
vlaganj.
Za večino akcij skupnih gradenj telefonskega omrežja
je občina od državnega pravobranilstva že prejela poravnalni predlog o višini vračila. Če se bodo krajevne
skupnosti z njim strinjale,
bo denar za vračilo nakazan
v dveh mesecih. "Denarja še
ne bo mogla razdeliti med
upravičence, dokler občinski svet ne bo sprejel odloka,
ki bo določil postopke. Ponovno bo treba objaviti sezname vlagateljev, ki se bodo
lahko še dopolnili, na podlagi zaključenega seznama pa
se bo izračunala vrednost, ki
pripada
posameznemu
upravičencu." Pravilnik bo
določal tudi ravnanje v primerih, ko so do vračila upravičeni dediči.
"Odlok je že v postopku priprave. Pomembno je, da so
vsi postopki dobro razdelani, da ne bo prišlo do oškodovanja in da ne bi povzročali novih sporov," je še dejal Finžgar.

Lesce

Podeželje se razvija
počasneje kot mesto
Mateja Grčar, članica občinskega sveta (SDS)
Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite (starost, kraj bivanja,
stan, število otrok, izobrazba, zaposlitev ...)?
"Sem domačinka iz Ljubnega, imam sina in dve hčerki.
Po poklicu sem zobozdravnica. Kot zasebnica s koncesijo
delam v prostorih zdravstvenega doma v Radovljici."
Kaj bi v občini pohvalili
ali izpostavili kot dobro,
pozitivno, in kaj pokritizirali?
"V naši občini se veliko dogaja, razvoj je opazen, žal je ta
preveč osredotočen na center
občine, podeželje pa ostaja
nekje na obrobju. Razumljivo je, da občinski proračun ni
vreča brez dna, vendar prebivalci vasi to občutijo bistveno
bolj kot tisti, ki so doma v
središču občine. Sicer pa
mislim, da je naša občina tudi zaradi naravnih danosti prijetna za bivanje."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?

"Letališče je problem z dolgo
zgodovino, enako velja za nesojeno odlagališče smeti na
Črnivcu. To so teme, ki so
tudi medijsko bolj odmevne.
Problem vidim v premajhnem številu stanovanj za mlade, vse številnejša je tudi starejša populacija, ki bo v prihodnosti rabila vse več oskrbe
in pomoči ... Za vsakega prebivalca občine je važna kvaliteta njegovega življenja. To
pomeni po eni strani ustrezne bivalne pogoje, po drugi
strani pa bi bilo treba vlagati
tudi v ljudi, v pogoje za izobraževanje, rekreacijo, zdravje
... Uspešna občina je tista, ki
ima zadovoljne prebivalce."
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Ljubno postaja vse bolj urejen kraj, tudi po zaslugi zagnanega dela krajevne skupnosti s predsednikom na
čelu. Opazno je tudi delo
društev. Res je škoda, da občina nima posluha za odkup
prostorov nekdanje trgovine, kjer bi lahko uredili
prostore za delovanje društev in druženje krajanov."

Mateja Grčar I Foto: Tina Dokl
Po poklicu ste zobozdravnica. Je v občini po vašem
mnenju dovolj zobozdravnikov? So čakalne dobe dolge?
"Čakalne dobe so žal prisotne, saj je povpraševanje
tako kot povsod v zdravstvu
večje od ponudbe. Mislim,
da je pri nas zobozdravnikov
dovolj, vsaj glede na število
prebivalcev, vendar imamo
velik priliv pacientov tudi od
drugod. Poudariti moram,

da med seboj dobro sodelujemo in si pomagamo. Tudi
zato rada hodim v službo."
Kako preživljate prosti čas?
"Kaj je že prosti čas?? Imam
ga zelo malo, kar me niti ne
moti, saj imam to srečo, da v
življenju počnem večinoma
stvari, ki jih imam rada. Ob
vsem tem še vedno upam,
da bom nekoč prebrala vse
knjige in pogledala vse filme, ki jih zdaj ne utegnem."

V Begunjah spomenik Sintom
Tudi slovenski Sinti so bili žrtve fašističnega nasilja.

Prenovljeno nogometno igrišče
V Lescah so sredi meseca v uporabo predali prenovljeno nogometno igrišče. Igrišče, ki je večje od starega in meri 105krat 64 metrov, ima avtomatski namakalni sistem in pripravljeno električno napeljavo za morebitno kasnejšo postavitev razsvetljave. Vrednost investicije znaša približno 120
tisoč evrov, sredstva zanjo pa so prispevali Občina Radovljica, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Nogometni klub Šobec Lesce s pomočjo sponzorjev in donatorjev. Kot je poudaril tajnik kluba Rudi Antolin, pa je bilo v izgradnjo objekta vloženega tudi zelo veliko prostovoljnega dela nekaterih
članov kluba. "Žal nam je slabo vreme onemogočilo slovesnost ob predaji igrišča v uporabo in smo si v soboto ogledali le tekmo prve gorenjske nogometne lige med člani med
NK Šobec Lesce in NIKO Železniki. Tekmo si je ogledalo
približno 200 gledalcev, kar potrjuje, da Lesce in okolica
živijo za nogomet in da so nogometni navdušenci komaj
čakali, da se ta šport vrne v Lesce," je še dejal Antolin. M. A.

Marjana Ahačič
Begunje - Predsednik Zveze
združenj borcev za vrednote
NOB Janez Stanovnik in poslanec državnega zbora
Zmago Jelinčič Plemeniti sta
pred tednom dni v parku
Psihiatrične bolnišnice v Begunjah odkrila spomenik
slovenskim Sintom, žrtvam
fašističnega nasilja. "Ko smo
se slovenski Sinti pred štirimi leti organizirali v svoje
združenje, smo si postavili
štiri cilje: urediti svoj pravni
status, ustanoviti kulturno
središče, pripraviti zbornik
in dokumentarni film o Sintih ter postaviti spominsko
obeležje Sintom, žrtvam nacističnega nasilja," je na otvoritvi spomenika pojasnil
mag. Rinaldo Diricchardi Muzga, tajnik združenja.
"Obdobje 2. svetovne vojne
je bilo za gorenjske Sinte izredno tragično," pojasnjuje
mag. Rinaldo Diricchardi Muzga. "Približno 500 gorenjskih jih je doživelo genocid in eksodus. 300 potujočih Sintov so nacisti pobili v Begunjah, Jesenicah in
Ljubljani ter v Jasenovcu,
Dachauu, Mauthausnu in

Spomenik pred Muzejem talcev: krog, ki predstavlja zemljo, in konj, s katerim so Sinti
potovali po njej.
Auschwitzu ali pa so jih izgnali v Srbijo. Po koncu
druge svetovne vojne se
je na Gorenjsko vrnilo le nekaj sintskih družin, leta
1965 je raziskovalka dr. Pavla Štrukelj naštela le še 130
Sintov. Prav toliko jih je na
Gorenjskem tudi 63 let po
vojni." Spomenik, ki s kro-

gom predstavlja svet, po
katerem so se raztresli Sinti, konj v njem pa sredstvo,
s katerim so potovali, je
delo kiparke Renate Panič.
Izdelali so ga v Jeseniškem
Acroniju, granitni podstavek zanj pa je sintski
skupnosti podaril kamnosek Jože Jerič. Zveza Sintov

je pretekli teden v Radovljici
organizirala tudi okroglo
mizo, na kateri je etnično
skupnost gorenjskih Sintov
predstavila etnologinja dr.
Pavla Štrukelj, Janez Stanovnik pa je spregovoril o
gorenjskih Sintih v koncentracijskih taboriščih med
drugo svetovno vojno.
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Včasih pomaga že pogovor

Vlogo za državno štipendijo
oddajte čim prej

Edini gorenjski center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj deluje na Jesenicah. Svetovanje je 24 ur na
dan, pomoč je brezplačna in zaupna.

Od 1. septembra dalje je vloge za državne
štipendije mogoče oddati na centrih za socialno
delo.

Marjana Ahačič
Radovljica - "Statistike kažejo, da je predvsem prikritega
nasilja tudi pri nas veliko,
največ prav v družinah. Lani
se je na šest centrov za pomoč žrtvam kaznivih dejanj,
ki po vsej Sloveniji delujejo
v okviru zavoda Papilot, obrnilo kar pet tisoč uporabnikov," je povedala psihologinja Špela Reš, ki vodi center
za žrtve nasilja na Jesenicah. "Največ je bilo žensk,
starih od 30 do 40 let, nasilje pa se je ponavadi dogajalo znotraj družine. Poleg
žensk in otrok med zelo
ogrožene sodijo tudi starejši, pri teh opažamo vse več
prikritega nasilja, o katerem
se ne govori veliko. Starostniki se sami ponavadi ne odločajo za prvi korak - prijavo,
razkritje nasilja, iskanje pomoči, saj se bojijo, da bo potem še slabše. Prilagodijo se
in kar nekako navadijo na
življenje v nasilnem okolju."
Jeseniški krizni center za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj deluje 24 ur na dan vse
dni v letu, tudi ob nedeljah
in praznikih. Žrtvam pomagajo pri zmanjševanju stiske
in iskanju najustreznejše

Radovljičanka Špela Reš, psihologinja, ki vodi center za
žrtve nasilja.

Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj je
namenjen žrtvam vseh starosti, tako moškim
kot ženskam. Na Jesenicah deluje na Cesti
železarjev 8, telefonska številka, na kateri so
dosegljivi 24 ur na dan, pa je 04/583 60 40.
poti iz boleče situacije. "Prisluhnemo, skupaj proučimo
problem in poskušamo najti
za žrtev ustrezne rešitve. Po-

magamo pri urejanju nekaterih življenjskih vprašanj,
ustvarjamo občutek varnosti
ter pomagamo pri zmanjše-

vanju občutkov krivde in odgovornosti za nastalo situacijo," pojasnjuje Reševa. Če
je potrebno, žrtev usmerijo
na druge ustrezne institucije. Po potrebi so tudi zagovorniki, saj žrtvam nudijo
čisto praktično pomoč v
vseh postopkih in kontaktih
z institucijami - na primer
pri prijavi kaznivega dejanja
in zbiranju dokazov, pri navezovanju stikov s policijo,
pri pripravi na sodišče ter
pri namestitvi v zavetišča,
varne hiše, materinske domove in krizne centre.
"Nasilje je včasih težko prijaviti policiji, saj se žrtve bojijo
posledic in večkrat niti ne
vedo, kakšni so postopki prijave, kako se zaščititi in
kakšne so njihove pravice, ki
jih imajo kot žrtev kaznivega
dejanja," je še povedala Špela Reš. "Center zelo dobro
sodeluje z vsemi institucijami, ki delajo na tem področju. Ker smo majhni, smo se
sposobni odzvati hitro in takoj. Predvsem pa skušamo
žrtvam že od prvega trenutka zagotoviti občutek varnosti in skupaj z njimi poiskati
najboljšo pot za rešitev njihove stiske. Včasih pomaga
že odkrit pogovor."

Otroci so spet uživali na morju
Zadnji teden v avgustu je CSD Radovljica v sodelovanju s Klubom radovljiških študentov pripravil
poletni tabor v Seči.
Marjana Ahačič
Radovljica - Letošnjega poletnega tabora se je udeležilo
30 otrok iz območja, ki ga
pokriva Center za socialno
delo Radovljica: 14 otrok iz
občine Radovljica, sedem
otrok z Bleda in devet otrok
iz Bohinja. Otroke je spremljalo deset spremljevalcev:
dve strokovni delavki in dva
prostovoljca Centra za socialno delo Radovljica ter šest
študentov različnih študijskih smeri.
"Ves teden nas je spremljalo
lepo sončno vreme, kopali
smo se vsak dan in lahko

smo izvedli vse načrtovane
aktivnosti," je povedala Monika Pogačar s Centra za socialno delo Radovljica. "Takoj ko smo prispeli v Dom
Burja, smo pričeli z uvodnimi delavnicami, ki so se nanašale na pravila bivanja in
vedenja ter vzpostavljanju
odnosa do vseh udeležencev
tabora. Zvečer nas je obiskal
čarovnik Toni in s svojo
predstavo Pismonoša Aljoša. Torek dopoldan je bil namenjen izdelovanju razglednic, popoldan pa ekologiji in
koristni uporabi ekoloških
odpadkov. Iz praznih škatlic
smo izdelovali želvice in iz

tetrapakov ladjice, ki smo
jih splavili v morje. Eni izdelovalci so se pri tem zelo izkazali, saj so njihove ladje
preplule kakšen meter dolžine, drugi pa se bodo morali v konstrukciji še izpopolniti. V sredo smo šli na izlet
s staro ladjo Solinarko.
Ogledali smo si Sečoveljske
soline, nato pa nas je kapetan zapeljal na morje, kjer
so ta pogumni otroci smeli
skakati z ladje in se preizkusiti v skokih. Četrtek je bil
dan, ki je bil namenjen
športu in številnim tekmovanjem, petek pa izdelovanju darilc in slovesu. Za-

ključni večer se je začel z
razkritjem skritega prijatelja
ter nadaljeval s podelitvijo
priznanj in pohval za najrazličnejše dosežke na taboru. V ta namen smo otroke
obdarili, večer pa smo zaključili s težko pričakovanim plesom."
Kot pravi Pogačarjeva, so se
v Seči med otroki spletle
vezi, ki jih bodo nekateri
ohranjali še naprej, do naslednjega tabora. "Še enkrat
bi se radi zahvalili vsem donatorjem, ki so s svojim prispevkom marsikateremu
otroku omogočili počitnice
na morju."

Marjana Ahačič
Kot je sporočila Simona Jenko s Centra za socialno delo
Radovljica, vloge lahko dobite v knjigarnah ali pa jih lahko natisnete na spletišču
MDDSZ in jih osebno oddate na Centru za socialno
delo Radovljica v času uradnih ur oziroma jih pošljete
priporočeno po pošti.
"Rok za oddajo vlog za državne štipendije ni omejen,
kljub temu pa kandidatom
svetujemo, da jih oddajo
čim prej, saj bodo štipendijo, če bodo do nje upravičeni, prejemali od tistega meseca, v katerem so vlogo oddali," je še sporočila. Vlogi
za državno štipendijo je potrebno obvezno priložiti potrdilo o vpisu in dokazilo o
uspehu, drugih prilog ni potrebno prilagati.
"Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz
zakona o štipendiranju in
pri katerih poprečni meseč-

Radovljica

Že deseti županov sprejem za novorojence
V ponedeljek so na Občini Radovljica pripravili že deseti letošnji sprejem za novorojence in njihove starše pri županu.
Letos je tako radovljiški župan Janko S. Stušek sprejel že
166 novorojenčkov, kar je le eden manj, kot jih je bilo lani
v vsem letu. Tudi tokrat je staršem izročil darila - knjigo s
čestitko ter vrednostni bon v višini 150 evrov, s katerim lahko v otroški trgovini za malčke kupijo tisto, kar najbolj potrebujejo. M. A.

Čestitke in darila za nove občane Radovljice. Letos jih je
župan sprejel že 166.

Radovljica

Radovljica

Nov kombi za OŠ A. Janša

CSD vabi prostovoljce

V torek, 16. septembra, so v OŠ Antona Janše Radovljica dobili ključe novega kombija za prevoz otrok v šolo. Novo vozilo je prirejeno tudi za prevoz invalidskih vozičkov. Nakup v
vrednosti 28 tisoč evrov so sofinancirale občine Radovljica,
Bled, Bohinj in Gorje. V šoli z dvema avtomobiloma na dan
z učenci prevozijo kar 300 kilometrov, najbolj oddaljene
relacije so Stara Fužina, Zg. Gorje, Perniki, Laze, Kropa.
Na slovesnosti ob predaji ključev novega vozila so učiteljice
zaigrale skeč, ki je prikazal pogovor med učenci in hišnikom
o novostih na šoli, otroci pa so tudi zapeli in zaigrali. Župani občin Radovljica Janko S. Stušek, Bled Janez Fajfar,
Gorje Peter Torkar in podžupan občine Bohinj Anton Urh so
se ob tej priložnosti z ravnateljico šole Jeleno Horvat dogovorili, da se bodo učenci v občinah, od koder prihajajo,
predstavili s koncertom ali drugačno prireditvijo. M. Š. M.

ni dohodek na družinskega
člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo
vloge ne presega 60 odstotkov minimalne plače v istem obdobju (mesečni cenzus 317,27 evrov) - za tiste
upravičence, ki se šolajo ali
študirajo v kraju svojega
stalnega bivališča, oziroma
ne presega od 60 do 65 odstotkov minimalne plače
(mesečni cenzus od 317,27
do 343,71 evrov) - za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča, odvisno
od oddaljenosti od kraja šolanja ali študija in razvitosti
regije, v kateri ima upravičenec stalno bivališče."
Dodatne informacije lahko
dobite na Centru za socialno
delo Radovljica, celotno besedilo poziva skupaj z vlogo
pa je objavljeno na spletišču
ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve in na portalu e-uprava. Poziv je objavljen tudi na vseh centrih za
socialno delo.

Center za socialno delo Radovljica vabi k sodelovanju
nove prostovoljke in prostovoljce, ki bodo lahko sodelovali pri izvajanju ustvarjalnih
delavnic, se družili z mladimi
in jim nudili učno pomoč, sodelovali pri izvajanju preventivnih programov in opravljali
različna dela v Kriznem centru
za mlade v Lescah. Za podrobnejše informacije je na radovljiškem CSD na voljo Branka
Jakšič (tel. 04/537 14 27 ali
bodi.dejaven@gmail.com).
M. A.

Planina pod Golico 71
4270 Jesenice
Urejanje in čiščenje
prostorov in okolice
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Mnenja
Mnenja
V rubriki Mnenja bomo
objavljali pisma, ki ne bodo
daljša od 2.500 znakov (s
presledki).
Uredništvo

Festival Radovljica
2008
26. Festival stare glasbe v Radovljici je za nami. Čeprav
medijsko glede na njegov visok
kulturni nivo slabo pokrit, postaja vse bolj prepoznaven, ne
samo v Sloveniji, ampak tudi
v tujini. Tako sem z Dunaja,
od meni nepoznanega ljubitelja glasbe, dobil pismo s prošnjo, da mu pošljem program
festivala. Moj prijatelj iz Beograda, ki sem ga povabil na
obisk, je želel priti v času festivala, da se bo lahko udeležil
kakšnega koncerta. V znani
slovenski gostilni "Alte Post" v
Ziljski Bistrici sem videl programe za radovljiški festival in
lastnica mi je zatrdila, da je
prepričana, da bo tudi kdo od
njihovih gostov obiskal kakšen
koncert. Pa tudi v Sloveniji se
širi krog obiskovalcev festivala.
Ministrica za visoko šolstvo
Mojca Kucler Dolinar je bila
navdušena nad koncertom, ki
ga je doživela. Ker je brezplačen avtobus vozil dnevno tudi
obiskovalce iz Ljubljane, se je
krog obiskovalcev razširil. Žal
pa se festival Bleda in njegovih
gostov ni preveč dotaknil. Tudi
izpred blejskih hotelov naj bi s
kombiji vozili goste, vendar
med blejskimi turisti ni bilo
kakšnega posebnega odziva. Je
kriva struktura gostov, ki prebivajo na Bledu, ali pa blejski
turistični delavci ne znajo ali
ne želijo promovirati tega fe-

stivala, čeprav bi se morali zavedati, da je Radovljica s svojo
bogato kulturno ponudbo podaljšek Bleda in da bi marsikateri njihov gost poleg lepote
narave z veseljem doživel še lepoto glasbe in bogastvo kulturne dediščine, ki jo lahko ponudi Radovljica?
Sam sem doživljal letošnji festival kot izjemno doživetje.
Vsak večer je bil nekaj posebnega, najbolj pa sta se me "dotaknila" dva koncerta: koncert v farni cerkvi, na katerem
so se predstavile mlade skandinavske sopranistke s sakralno glasbo 13. stoletja in večer v
baročni dvorani Graščine, na
katerem sta baritonist Matjaž
Robavs in pianist Eduardo
Torbianelli izvajala "Zimsko
popotovanje" Franca Schuberta.
Festival je torej za nami. Odkar se je gospe Mariji Kolar
pridružil še nov umetniški
vodja Domen Marinčič, je po
moji sodbi festival vsako leto
boljši, zato se že sedaj veselim
prihodnjega.
Avgust Mencinger,
Radovljica

Občinske anomalije
Kot kritičen opazovalec dogajanja v občini naj tokratni članek začnem s pozitivno pridobitvijo, to je Športni park v
Radovljici. Pohvalno! Moti le
dejstvo, da se projektant in posredno občina kot naročnik
tudi tokrat nista temeljiteje posvetovala s končnimi uporabniki (dimenzije nogometnih
igrišč naj bi bile kljub zadostnemu prostoru na meji standardiziranih).
Očitno se je naša občina pridružila vsesplošnim državnim
gradbenim aferam. Kako naj
bi si drugače razlagal nesmo-

trno trošenje proračunskega
denarja za spodnje projekte:
1. Krožišče "Na Vrtači":
Gradnja poteka že vse od konca lanskega leta, šele v zadnjem obdobju je nekoliko bolj
intenzivna. V oči bode dejstvo,
da dela potekajo zelo parcialno, gradbene aktivnosti se odvijajo zgolj na krožišču, medtem pa gradnja cestne povezave v "Moskvo" in na cesto
Radovljica-Lancovo preprosto
stoji! Resnično se bojim, da
zaradi nejasnega lastništva
lahko krožišče pridobi dolgoročni status "otoka". V tem
primeru bi si župan zabeležil
še eno nesmotrno investicijo.
2. Novo parkirišče na lokaciji
bivšega Elga: Zagotovo pozitivna pridobitev, skrbi pa izjava g. župana, da strošek izgradnje parkirišča 117 tisoč evrov "ne štrli v nebo". Žal se potrjuje dejstvo, da očitno naš
župan nesmotrno ravna z denarjem davkoplačevalcev (ga
bo potrebno povabiti tja, kjer
"se denar ustvarja" - v gospodarstvo). Modra cona bo seveda časovno omejevala parkiranje. Kaj naj si misli občan ob
takšnem ukrepu (najprej se z
njegovim davkoplačevalskim
denarjem zgradi parkirišče,
potem pa se parkiranje še časovno omeji). Čakamo le še na
parkirnino, da bo mera polna!
3. Novo krožišče na cesti LesceRadovljica: Mislim, da bi težko našli občana, ki se nad
takšno gradbeno improvizacijo ni vsaj malo zamislil. Izvedbena dela, povezana s signalizacijo, so milo rečeno,
smešna (ne bom razpravljal o
stroki - bodo uporabniki povedali svoje). Le sreči in iznajdljivosti voznikov se lahko zahvalimo, da ni prišlo do večjih
prometnih nezgod. Vem, da
mi bo g. župan že vnaprej odgovoril, da je to republiški projekt, ravno tako naj tudi cesta

Jelena Justin

Pozdravljene gore

www.gorenjskiglas.si

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

Cena 20 evrov,

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

ne bi bila v pristojnosti občine.
Vendar, g. župan, dnevno ste
se vozili v službo po tem neurejenem gradbišču, v VAŠI
pristojnosti je bilo, da bi nemudoma zaščitili udeležence
v prometu!
4. "Kot piko na i" pa g. župana javno sprašujem, ali so resnične navedbe o nesmotrni investiciji v višini 860 tisoč evrov
za deponijo na Črnivcu (14.
DN, članek "Saj ni res ... pa
je")? V kolikor bo odgovor pozitiven, potem je minimalno,
kar pričakujemo občani, sklic
izredne seje OS in razprava o
županovi (ne)zaupnici. Naj
se ta projekt končno razjasni
in zaključi. V kaj bolj koristnega bi lahko investirali "slab
milijon evrov", pa naj občani
presodijo sami.
Na srečo še vedno nestrankarski
Bojan Vidic

Saj ni res ... pa je!
Tožba g. Rebca mi še vedno
visi nad glavo, da ne bo pomote. A vendar se mi vprašanja
kar ne nehajo zastavljati ...
V Slovenskih novicah smo dne
22. avgusta lahko prebrali prispevek z naslovom Sara rešuje
svoj plavalni klub, kjer so navedena dejstva o težavah z
ogrevanjem vode na bazenu v
Radovljici. Denarja ni, tako
da je bila dobava zemeljskega
plina ustavljena, bazen pa je
vsaj uradno do 29. septembra
zaprt. Posredovanje ministra
Zvera naj bi baje rešilo težave.
Lahko se vprašamo, ali ni
kljub vsemu kaj soli v mojih
vprašanjih, ki so bila očitno
povod za tožbo.
Bazen je občinski objekt in kot
občinski svetnik imam pravico
vprašati, koliko pravzaprav
stane ogrevanje vode? Tega
podatka nisem zasledil še nikjer. Nedvomno ogromno. Toliko, da je treba denar dobiti,
kjer se le da. Videti je, da tudi
glavni pokrovitelj ne daje zadostne vsote za pokrivanje takih stroškov. In spet smo pri
mojem stalnem vprašanju:
gredo sredstva tudi iz proračuna, ne da bi bilo to kje eksplicitno prikazano? Ne razumem, kako se po eni strani načrtuje na bazenu izgradnja
sončne ploščadi v znesku 250
tisoč evrov, po drugi strani pa
ni denarja niti za ogrevanje?
Torej lahko predpostavljam,
da g. Rebec morda le ni tako
zelo sposoben predsednik plavalnega kluba, kot se ga prikazuje, tudi ob nedavni podelitvi
občinskih nagrad? Je pa zelo
priročno, če si obenem še podžupan za družbene dejavnosti, kamor sodi tudi šport. Denar se lahko pripelje skozi proračun, vendar bi to moralo
biti transparentno! Ne pa na
način, ko g. Rebec enostavno
želi prekvalificirati bazen v
objekt komunalne infrastrukture in želi (on?, župan?,
uprava?) odpreti novo postavko v proračunu - 4. seja Komisije za razvoj in gradivo 15.
seje OS, zaporedna št. 91,
90.000 evrov na leto. Sploh
pa je bazen v občinski lasti in
vsa vlaganja vanj, vključno s

toplotno črpalko in ostala
sponzorska sredstva, bi se morala odražati v občinskem proračunu. Občina tega ne počne
in krši zakon.
Skrajni čas je za pregledno
organiziranost športa v občini, kjer bi vsi kandidati za
sredstva lahko nastopali enakopravno, ne pa da so nekateri privilegirani, drugi pa so na
razpisu Športne zveze odpravljeni z drobižem. Prepričan
sem, da marsikdo ni zadovoljen z obstoječim stanjem. Postavlja se mi vprašanje, ali je
g. Rebec tisti, ki odloča? Zdaj
bom verjetno obtožen, kako
morem biti tako grd, saj gre
vendar za naše uspešne športnike. Ponosni smo na uspehe
plavalcev, ampak konec koncev so padalci še precej uspešnejši v svetovnem merilu, pa
jim ne namenjamo kakih posebnih sredstev. Merila naj
bodo enaka za vse! Potem bo
morda moč vzgojiti še več
uspešnih športnikov.
Marjan Vidic,
svetnik SDS

Odgovor g. Škoficu
V vašem odgovoru na moj članek, objavljen v Novicah, pišete, da brez dokazov o kršitvi
meritev hrupa blatim ALC
Lesce. Ker je prostor v Novicah
omejen, mi vsega ni uspelo napisati, vam osebno pa je bilo to
že obrazloženo.
Zaradi nezadovoljstva prebivalcev glede prevelikega hrupa
ob preletih letal so bile na določenih mestih naše občine 24.
avgusta 2007 opravljene meritve. Tudi v Novi vasi je bilo
merilno mesto. Dogovorjeni
smo bili za meritev hrupa šolske vleke jadralnega letala preko vasi. Ta poleg vojaškega letala povzroča največji hrup.
Pilot je vedel za merilno mesto
in je po nalogu direktorja, ki je
zastopal ALC Lesce, letalo z
vleko usmeril v drugo smer,
preko Radovljice proti Tržiču
in ob Dobrči nazaj. Letala
skoraj nismo videli in slišali. V
medijih pa smo nato brali, da
je bilo hrupa manj kot v kakšni manj prometni ulici. Tudi
vojaško letalo je povzročalo v
času meritev manj hrupa kot
letos. Se vam ne zdi, g. Škofic,
da je to podcenjevanje prebivalcev in blamaža letališča?
Povprašajte za dokaz kar v
vaši hiši pri pilotu, seveda, če
bo govoril po resnici.
Meritvam je prisostvovalo 10
vaščanov, ki so razočarani
nad prevaro napisali 27. avgusta 2007 protestno pismo in ga
med drugim poslali tudi predsedniku upravnega odbora
ALC.
Tudi vaščani, ki so bili opozorjeni na meritve in so prelete letal spremljali doma, so
ugotavljali, da nizkih šolskih
preletov ni bilo, hrup tistega
dne pa je bil eden najmanjših
v tistem poletju.
Tak odnos do prebivalstva se
ne izplača, ker se s takim načinom izgublja vse zaupanje.
Na vse drugo, kar ste napletli v
vašem odgovoru, vam ne odgovarjam, ker te vsebine v mojem

članku ni bilo, niti vam jaz
osebno nisem nikoli tega izrekla. To je moj zadnji odgovor.
Še vedno pa poudarjam, da
naši lepi Deželi hrup jemlje lepoto. Če hočemo razvijati in
povečevati tudi stacionarni turizem v naši občini, kot je bilo
napisano v zadnjih Deželnih
novicah, pa je eden od pogojev
za to tudi mir.
Mojca Kokalj,
Zapuže

Odprto pismo
županu
Spoštovani g. župan!
Z zanimanjem sem prebrala
5. točko vaše predvolilne zloženke, ki se nanaša na zdravstvo. V zdravstvu sem udeležena kot izvajalka koncesionarka in kot uporabnica, zato me
zelo zanima, kaj ste mislili s
tem, ko pravite: "Pravila
zdravstva je treba dodelati, da
ne bodo omogočala koncesionarjem neučinkovitega kontroliranega sedenja na dveh
stolih: javnem in zasebnem."
Kot prvo: neučinkovito. G. župan, upam si trditi, da smo koncesionarji optimalno učinkoviti,
to pomeni, da v celoti izpolnjujemo obveznosti iz pogodbe z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ker pa je
povpraševanje po naših storitvah bistveno večje od ponudbe
finančnih sredstev v omenjeni
pogodbi, pa žal nastajajo čakalne dobe, ki - verjemite mi tudi nam niso v veselje.
Kar pa se tiče sedenja na dveh
stolih: večkrat je bilo že poudarjeno, da smo koncesionarji
del javnega zdravstva, saj pacienti k nam hodijo s kartico
zdravstvenega zavarovanja.
Če pa morajo storitve plačati
delno ali v celoti, je to zato, ker
zdravstvena zavarovalnica
vseh storitev ne prizna kot
pravico. Koncesionarji smo
zasebniki glede na naš delovno
pravni položaj, sicer pa smo v
enakem položaju kot javni zavod, t. j. zdravstveni dom. Kot
se morda spomnite, smo v juniju koncesionarji imeli z
vami sestanek - na vašo pobudo. Upali smo, da tudi zato,
da bi vam lahko pojasnili naš
položaj in odpravili morebitne
nesporazume. Verjamem, da
se je nemogoče spoznati na vsa
področja in v tem primeru
imate usposobljeno občinsko
upravo. V sodelovanju z vsemi, ki delujemo v zdravstvu
na področju naše občine, se
lahko odpirajo nove možnosti
za uporabnike. V naši občini
se radi pohvalimo z javno-zasebnim partnerstvom in tako
sodelovanje v prihodnjih letih
načrtuje občina v povezavi z
zdravstvenim domom in zasebniki koncesionarji. Prepričana sem, da temu ne nasprotujete, saj bodo v končni fazi
vsi naši občani imeli nekaj od
tega.
Želim vam veliko zdravja!
Mateja Grčar,
dr. dent. med.
koncesionarka

Misijonarka Barbara Čuk

Ivanka Korošec

Lesce - Barbara Čuk je leta
1990 zapustila svoj dom v Logatcu in vstopila v red sester
frančiškank Marijinih misijonark, ki je tudi v Lescah. Pred
sedmi leti je naredila večne
zaobljube in dobila poslanstvo v Mehiki, vendar je zaradi potreb ostala še tri leta v
Sloveniji, prav v Lescah. Delala je pretežno z otroki in mladostniki, izkušnje za njeno
misijonsko delo pa je pridobi-

vala tudi v slovenskih zaporih
in med ljubljanskimi brezdomci. Leta 2004 je odšla v
Mehiko, kjer opravlja misijonsko delo v precej revni
župniji na obrobju glavnega
mesta Ciudad de Mexico. Po
štirih letih se je letos prvič vrnila v domovino, junija je
obiskala tudi Lesce. Že med
obema mašama je povedala
nekaj zanimivosti iz svojega
dela in življenja v Mehiki, potlej pa je v veroučni učilnici
župnišča pripravila tudi zani-

Misijonarka
na obisku v Lescah

Barbara Čuk je pred štirimi leti iz Lesc odšla v Mehiko.

mivo predavanje. Kot je dejala, je Mehika katoliška dežela,
kar 90 odstotkov prebivalcev
se ima za katoličane, vendar
je katoliška na svoj način. Veliko je običajev, ki nimajo nobene povezave z življenjem
po evangeliju. Pri delu je spoznala veliko revščine in trpljenja ljudi, po svojih najboljših
močeh jim poskuša pomagati, pri tem pa poudarja: "Sveta
ne bomo izboljšali z velikimi
besedami, temveč z majhnimi dejanji ljubezni."

To je stara ljudska modrost,
sicer pa bi se o kruhu dalo
napisati marsikaj. Na žalost
tudi to, da veliko kruha konča v smetnjakih in kontejnerjih, in to v času, ko ga nekaterim zelo primanjkuje ali
ga celo nimajo. Sicer pa je
moj namen, da v tem prispevku opišem celotni proces, kako kruh nastane.
Prvo kar je, je pravočasna
setev in kakovostno seme
pšenice. Na Gorenjskem jo
običajno sejejo v prvi polovici oktobra in po ljudskem izročilu ne sme biti dalj kot
sto dni pod snegom, sicer
pozebe. Žetev pšenice je odvisna tudi od vremena, sicer
pa se žanje običajno v prvi
polovici julija. Nekoč so žito
poželi ročno ali s koso in povezano v snope dali v kozolec, da se je zrnje dodobra
posušilo. Ko zrna ni bilo
mogoče pregrizniti, je bilo
suho. Danes žetev opravi
kombajn in nato je pač treba
zrnje posušiti v sušilnicah.
Če je zrnje dobro posušeno,
je potem tudi moka kakovostnejša.
Še danes lahko trdimo, da je
kruh okusnejši, če je bila
pšenica mleta na kamne in
ne v valjčnih mlinih. Mlinov
na kamne žal skoraj ni več,
le tu in tam vztraja kakšen
"trmasti" mlinar, da ohranja
stare navade mletja žita na

kamne. Ko gospodinja strese moko v posebej pripravljeno posodo, se mora moka
pokaditi, sicer ni dovolj
suha. Če ni dovolj suha, je
mesenje oteženo, kruh ni visok in tudi po okusu je drugačen. Ko je testo razporejeno po peharjih, ima gospodinja opraviti s pečjo, da bo
ravno prav segreta. Ko je peč
očiščena, jo preizkusi, če je
temperatura pravšnja in to
tako, da vrže po peči pest koruzne moke. Če ta takoj počrni, je peč prevroča in jo je
treba z vlažnim omelom
znova omesti in s tem ohladiti. Ko moka počasi potemni, je peč pripravljena za
vsaditev hlebcev. Gospodinja zvrne hlebec na leseni
lopar, hlebec premaže z jajcem, zmešanim z mlekom
in ga z nožem zareže trikotno ali s tremi rezi vzpored-

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Če se upravičenec strinja, se pri oddaji stanovanja lahko upošteva manjša površina na člana gospodinjstva.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
Površina stanovanja brez
Površina stanovanja
gospodinjstva
plačila lastne udeležbe
s plačilom lastne udeležbe
in varščine - lista A
in varščine - lista B
1 - člansko
Od 20 m2 do 30 m2
Od 20 m2 do 45 m2
2 - člansko
Nad 30 m2 do 45 m2
Nad 30 m2 do 55 m2
3 - člansko
Nad 45 m2 do 55 m2
Nad 45 m2 do 70 m2
4 - člansko
Nad 55 m2 do 65 m2
Nad 55 m2 do 82 m2
5 - člansko
Nad 65 m2 do 75 m2
Nad 65 m2 do 95 m2
6 - člansko
Nad 75 m2 do 85 m2
Nad 75 m2 do 105 m2

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenem s pravilnikom.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 61,00 m2, točkovano s
320 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih
predpisov, 200,21 EUR.

Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko uveljavljali pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku te
točke.

1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št.
131/03, 142/04).

Sklep o opredelitvi stanovanja bo sprejela občinska uprava na podlagi točkovne vrednosti stanovanj.

Prosilci bodo uvrščeni na ločeni listi, in sicer na listo A (zavezanci, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine) in listo B (zavezanci za plačilo
lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- ”LISTA A” za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki
glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04 v nadaljevanju: pravilnik)
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;
- ”LISTA B” za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so
glede na dohodek zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

1. PREDMET RAZPISA
1. 1.
Upravičencem bodo oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

RAZPIS ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
V OBČINI RADOVLJICA

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08),
17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS,
št. 14/04 in 34/04) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS,
št. 24/06, 126/07, 65/08), objavlja Občina Radovljica

1.

1. Razpis za oblikovanje prednostne liste za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem v Občini Radovljica

VSEBINA

www.radovljica.si

do 751,05 EUR

Od 90% do 200 %

LISTA B
%

Nad 751,05 EUR
do 1.669,00 EUR
Nad 1.126,58 EUR
do 2.086,25 EUR
Nad 1.376,93 EUR
do 2.628,68 EUR
Nad 1.627,28 EUR
do 3.087,65 EUR
Nad 1.877,63 EUR
do 3.546,63 EUR
Nad 2.127,98 EUR
do 3.922,15 EUR

Meja dohodka

2.6.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991
že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko
pravico izgubili;

2.5.
Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost pri uvrstitvi na prednostno listo
udeleženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku, in mlade družine (po
vrstnem redu, kot so tu našteti).

2.4.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2.3.
Ostali splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja:
- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2007 ne presegajo
gornje mere določene v točki 2.2. tega razpisa;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in za neprofitno najemnino ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje
ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo mero in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
Osnova za izračun je povprečna neto plača v državi, ki je v letu 2007 znašala 834,50 EUR.

6-člansko 255 % do 2.127,98 EUR Od 255% do 470 %

5-člansko 225 % do 1.877,63 EUR Od 225% do 425 %

4-člansko 195 % do 1.627,28 EUR Od 195% do 370 %

3-člansko 165 % do 1.376,93 EUR Od 165% do 315 %

2-člansko 135 % do 1.126,58 EUR Od 135% do 250 %

1-člansko 90%

Velikost LISTA A
gospod. %
Meja dohodka

2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v preteklem letu ne presegajo:

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi prosilci, določeni v drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. člena pravilnika:
- ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah in zavetiščih;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če razpoložljivo stanovanje odgovarja minimalnim standardom za bivanje invalidov;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljanju - prejšnji
imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2. RAZPISNI POGOJI
2.1.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Radovljica.

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 102, 26. septembra 2008
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Kdor jezika špara,
kruha strada

Ciril Zupan

Toliko hlebcev kruha je iz 15 kilogramov bele moke tipa 500.

no in ga vsadi v peč, napravi
križ in zapre peč.
Če je peč velika in je v njej
10 do 15 hlebcev po približno dva kilograma, se peče
dobro uro. Žal se po domovih vedno manj peče kruh,
saj nove hiše niti nimajo
peči, saj je tudi na tem področju napredek napravil
svoje. Morda se bo bralec
teh vrstic čudil, od kod obvladam proces od zrna do
kruha. Naj pojasnim, da
sem bil dolga leta mlinar,
kratek čas tudi pek, na kmetiji pa smo tudi pridelovali
pšenico. Naj dodam še to, da
je iz enega kilograma pšenice 60 odstotkov dobre bele
moke, še nekaj bolj črne,
ostalo so otrobi. Iz enega kilograma moke pa je 1,38 kilograma kruha. Kadar gospodinja vzame kruh iz
peči, diši po celi hiši.

št. 102, 26. septembra 2008

slaščičarka in mi je zaupala
nekaj kuharskih skrivnosti."
Če že ne nameravate na
Stol, lahko obiščete okoliške planine. Mimo karavle
se v dvajsetih minutah
povzpnete do Potoške planine (1.260 m). Na njej je
izvir čiste vode, ob potočku
je postavljen celo mlinček,
pastirski stan je okrašen z
rožami, krave se mirno pasejo, razgled v dolino je čudovit, skratka prava pastirska idila. Alojz Primc Slavc s Poljšice pri Podnartu, ki občasno tu zamenjuje
taščo, je povedal: "Trenutno
imamo 29 krav sedmih
lastnikov iz Potokov. Obiskovalcev ni veliko, saj je planina le malo znana. Nudi-

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

oskrbnik; občasno pa sem
že pomagal v planinskih kočah." Pomaga mu njegovo
dekle, 23- letna biologinja
Tereza s Češkega. "Prihajajo planinci iz vse Slovenije,
prespijo eno noč in naslednji dan nadaljujejo ture. To
so dobri gostje, ne prinesejo
vsega s seboj. Za domačine
pa je Valvasorjev dom le odskočna deska za Stol in okoliške planine." Kuhata obadva. Na jedilniku so standardna planinska jedila, kot
so zelje, klobase, jota, celo
krapov in jabolčnega zavitka
se lotita. Kako to, ko vendar
nista kuharja? "Človek se
lahko vsega nauči, če se le
hoče," se smeji Marko.
"Imam pa tudi teto, ki je

UO, stran 2
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala,
drugo; listine izdane v tujini morajo biti nostificirane) - samo za prosilce
”Liste B”;
16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki
bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
17. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
18. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca
ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;
19. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in
mnenje specialistične pediatrične službe;
20. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča, varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
21. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva ter poročni list in rojstne liste otrok bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
4. SPLOŠNE DOLOČBE

Mlada oskrbnika Valvasorjevega doma

- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov;
- tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Radovljica in jim je
sodno naložena izselitev iz njih;
- tisti, ki Občini Radovljica iz naslova stanovanjske najemnine dlje kot 3 mesece dolgujejo katerikoli znesek.
2.7.
Razpisnik določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še
dodaten pogoj stalnosti bivanja v občini, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da
so upravičeni do točkovanja dobe bivanja, in sicer:
Stalno bivanje v občini Radovljica
Nad 3 do 5 let . . . . . . . . . . . . . 10 točk
Nad 5 do 10 let . . . . . . . . . . . . 20 točk
Nad 10 do 15 let . . . . . . . . . . . 50 točk
Nad 15 do 20 let . . . . . . . . . . . 80 točk
Nad 20 let . . . . . . . . . . . . . . . 110 točk
Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1961 dalje. Upošteva se
število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
Vrednosti za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje
prednostnih kategorij prosilcev so razvidne iz obrazca, objavljenega kot priloga Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št.
14/04 in 34/04).
3. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v prostorih družbe Alpdom, d. d., Radovljica, Cankarjeva 1, Radovljica vsak
delavnik med 10.00 in 15.00 uro.
Prosilci se na razpis prijavijo v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, imenovana s strani občinske uprave, bo proučila utemeljenost
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta lahko opravi nenapovedano. Če izkazani podatki v vlogi ne bodo izkazovali dejanskega stanja, v katerem prosilec prebiva, se prosilec ne uvrsti
na listo upravičencev.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno
objavljen v roku 3 mesecev po zaključku razpisa. Seznam upravičencev po
posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine (lista A), bo objavljen ločeno od seznama ostalih upravičencev
(lista B).
Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo
naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Radovljica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ločeno lista A in lista B. Izpraznjena stanovanja se bodo dodeljevala po vrstnem redu in bodo z upravičenci sklenjena najemna razmerja
za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Upravičenec, ki neupravičeno
zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi
najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na družbi Alpdom, d. d., Radovljica,
Cankarjeva 1, Radovljica ter na telefonski številki 04/537 45 16.
Datum: 26. 9. 2008
Številka: 431-14/2008
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

mo žgance in kislo mleko,
tudi skuto je včasih mogoče
dobiti. Za naročene družbe
skuhamo tudi enolončnice." V bližini, pol ure hoda
pod planino, je arheološko
najdišče Ajdna (1.046 metrov). Na lokaciji te pozno
antične naselbine so do danes odkrili več stavbnih objektov, številne grobove in
zanimiv sakralni objekt. S
skalnega pomola je čudovit
razgled. Verjetno je po
vsem tem dovolj samo še
spust v dolino, za tiste, ki
jim žilica še ne da miru, pa
je možen še skok na Smolnik, strm osamelec pod Valvasorjevim domom. Na
njem je klopca za meditiranje in uživanje v razgledu.

Turška jama

Avto pustimo na parkirišču
v Završnici in se napotimo
po cesti proti Valvasorjevemu domu. Na levo čez potok
sicer vodi krajša pot, a hočemo obiskati znamenito, a
vendar malo znano Turško
jamo. Stezica do nje se odcepi na enem od okljukov ceste in vodi okrog grebena
strmo navzgor. Treba jo je
videti na začetku pohoda,
saj nam ponavadi ob vračanju v dolino zmanjkuje tako
časa kot volje. Po ljudskem
izročilu so se v jamo zatekali in v njej iskali pribežališča
ljudje pred turškimi vpadi.
Za natančnejšo raziskavo
jame je vsekakor potrebna
svetilka.
Na južnem pobočju Belščice nas prijazno pozdravi
Valvasorjev dom (1181 metrov n. v.). Upravlja ga Planinsko društvo Radovljica,
ki ga je v zadnjih letih lepo
obnovilo in ga tudi zgledno
vzdržuje. Marko in Marta,
priljubljena oskrbnika s
Studenčic, sta se letos od
Valvazorja poslovila in od 1.
julija je nov oskrbnik. Marko Vukaševič, 26-letni Blejec, po poklicu ekonomist,
je bil zadnja leta zaposlen
kot planinski vodnik pri turistični agenciji. "Vodil sem
planince in turiste v hribe in
velikokrat sem že premišljeval o možnosti, da bi bil

Prosilci oddajo vloge osebno
- v prostorih družbe Alpdom, d. d., Radovljica, Cankarjeva 1,
Radovljica vsak delavnik med 10.00 in 15.00 uro.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku
dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene,
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 11., druge listine pa,
če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno - zdravstvenih razmer;
izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo
vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov;
odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007
potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v zadnjih treh mesecih
(osebni dohodek, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina itd. z navedbo dobe zaposlitve ali 3 zadnje pokojnine). Kot
dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za
zaposlovanje);
veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; lastniki dokazilo o lastništvu - izpisek iz zemljiške knjige oz. če stanovanje ni vpisano
v zemljiško knjigo - nepretrgano verigo kupoprodajnih pogodb in gradbeno dovoljenje;
dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
dokazilo o poravnanih obveznostih na najemnini in obratovalnih stroških,
če je prosilec najemnik bivalne enote;
dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje, ovrednoteno z največ 140 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja, leto izgradnje, vlažno,
kletno, dotrajane instalacije ipd.), in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin;
notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti;
potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
zdravniško potrdilo o nosečnosti;
odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

Ivanka Korošec

Radovljica - V romunskem
mestu Cluj je bilo od petka,
12. septembra, do nedelje,
14. septembra, evropsko prvenstvo za mažoretke. Po
dobrem nastopu na državnem prvenstvu so se nanj
uvrstile tudi Radovljičanke.
Kot je povedal eden od staršev, Andrej Tavčar, so se z
velikim veseljem pod vodstvom mentorice Mire Stušek in trenerke Barbare
nanj še posebej intenzivno
pripravljale vse poletje in
napore kronale s končnim
desetim mestom. "V konkurenci 1300 mažoretk smo
se uvrstitve razveselili, saj
smo gorenjske mažoretke
prvič v naši petletni zgodo-

Naj bo tole povabilo, da vzamete pot pod noge in storite kaj za svoje telo in dušo.

vini zastopali na tako velikem tekmovanju v tujini.
Priča smo bili profesionalnim nastopom mažoretk iz
velikih centrov, na primer
zmagovalnega
Zagreba,
kjer pripravljajo avdicije in
za prvenstvo med 600 dekleti izberejo le 16 najboljših. Presenetila nas je izredna arhitekturna lepota
ožjega središča mesta, ki
ima - mimogrede - 350.000
prebivalcev in številne brezdomce, ki so za nami iz
smetnjakov pobirali ostanke hrane." Kot je še dejal
Tavčar, so hvaležni podjetjem in radovljiškemu župniku Andreju Županu, ki so
jim z donacijami omogočili
organizacijsko in finančno
zahtevno potovanje.

Marjana Ahačič

Nazaj v planinski raj
Radovljiške mažoretke
na evropskem prvenstvu
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Zanimivosti

Ena najstarejših
radovljiških plavalk
Štefka Savnik je živahna, skromna gospa, še polna življenjskih moči in vedrine, ki se z nasmeškom
na ustih in v očeh rada spominja začetkov radovljiškega plavanja, ki se je začelo z odprtjem
sedanjega Vurnikovega kopališča 16. julija 1933.
Alenka Bole Vrabec
"Ko so odpirali kopališče, je
bilo zelo slovesno. In seveda
navdušujoče. Kar nekaj deklet se nas je odločilo, da se
vključimo v prvi radovljiški
plavalni klub. Treniral nas je
mojster Sekovanič. Krepko
je bilo treba dopolniti prve
plavalne izkušnje, ki sem jih
dobila, ko sem se učila plavati in sem tudi splavala v Savi
Bohinjki na Cajhnovem
jezu. Poseben mik je bila desetmetrska skakalnica."
Ste trenirali tudi skoke?
"Tudi. Moji disciplini sta
bili 50 metrov prosto in skakanje s trimetrske skakalnice. Spomini na tiste dni so
kot fotografije, ki ne zbledijo. Prijateljske vezi, ki so se
spletle takrat, so bile nestrgljive niti. Žal se je veliko
mojih prijateljic in prijateljev iz tistih časov že poslovilo."
Za dekleta v tistih časih ni
bilo samoumevno, da se
ukvarjajo s športom. Kaj je
rekla vaša mama, ko ste prvič stopili na štartni stebrič
kot tekmovalka?
"Mislim, da ji je bilo ljubo.
Moja mama je bila zelo sposobna ženska, lahko rečem,
da je imela vizijo, kaj in
kako doseči nekaj v življenju. Bila je stroga, potepati
se nisem smela, vendar pa
je imela posluh za moje želje in se je veselila z menoj,
kadar sem kakšno tekmo
dobro odplavala. Presenetljive so bile njene poslovne
sposobnosti. Imela je smisel za delo z ljudmi in se je
že takrat zavestno ozirala
čez 'slovenski plot'. Leta
1926 je kupila dva pletilna
stroja in kmalu ustvarila
družinsko trikotažno podjetje Novak, ki je izdelovalo
ženske pletenine, nekaj malega pa tudi za moške in
otroke."

Štefka Savnik
Bili ste edinka. Vam je
mama namenila, da boste
nadaljevali njeno delo?
"Seveda. Po radovljiški
osnovni šoli sem se šolala
pri uršulinkah na Poljanah v
Ljubljani. Potem me je poslala na Dunaj, na gospodarsko
trgovsko šolo. In ker sem
morala poznati vse stroje,
sem 1938 odvandrala še v
Švico, v Dubiel. Na šoli, kjer
naj bi poučevali 'mlade gospodične in mlade gospode',
pa sem bila edina najstnica
med dvanajstimi ali štirinajstimi fanti. Bilo je kar zabavno. Z mamo sem nekajkrat
odpotovala v Pariz, kamor
sva se hodili razgledovat, kaj
je novega v pletilski stroki in

modi, izbirali kroje in kupovali pribor. Z drugo vojno in
po njej se je marsikaj spremenilo. Nacionalizacija podjetja, iskanje službe, mojstrski izpit. Leta 1955 sem začela na svoje in zaposlila pet
ljudi. Bilo je veliko nepotrebnih peripetij in slabega posluha. In potem je na vrata
potrkal 'zaslužen pokoj'. Pa
ni prav nič dolgočasen. Ob
družini mi še vedno ostane
čas za tiste reči, ki me zanimajo. In teh ni malo."
Kaj pa plavanje?
"Tekmovati sem nehala že
pred vojno, ljubezen do plavanja pa je ostala. Prepričana sem, da plavanje ohranja

"Tekmovati sem nehala že pred vojno, ljubezen
do plavanja pa je ostala. Prepričana sem, da plavanje ohranja človekove moči in je tudi meni pomagalo, da sem 'preplavala' življenjsko progo
skoraj do devetinosemdesetih.

človekove moči in je tudi
meni pomagalo, da sem
'preplavala' življenjsko progo skoraj do devetinosemdesetih. Z možem sva veliko hodila po hribih. Zelo
rada sem tudi smučala in v
tretjem razredu sem bila ena
od dveh deklic, ki sta tudi
tekmovali. Smučanja je bilo
konec v Franciji 1978, ko
sem zaradi nerodnosti neizkušenega smučarja z zares
kompliciranim zlomom kar
za nekaj časa pristala v bolnišnici. Najprej francoski in
nato slovenski. Radovljiško
plavanje pa spremljam leta
in leta in se veselim vsakega
uspeha. In moram reči, da
sem bila počaščena, ko me je
domači plavalni klub letos
kot častno gostjo povabil na
mednarodni predolimpijski
plavalni miting na radovljiškem bazenu. Kot 'Radolčanka' sem zelo ponosna na
njihove uspehe. In želim
jim, da bi tudi v naslednjih
generacijah priplavali kakšen
olimpijski lesk."

Starejši za boljšo
kakovost življenja
Društvo upokojencev Radovljica je bilo letos
organizator srečanja prostovoljcev Gorenjske, ki
sodelujejo v projektu Starejši za boljšo kakovost
življenja doma.
Ivanka Korošec
Radovljica - V baročni dvorani radovljiške graščine se je
v četrtek, 18. septembra, srečalo okoli 150 prostovoljcev
tega projekta iz petnajstih
gorenjskih upokojenskih
društev. Navzoče je v imenu
gostitelja DU Radovljica pozdravil predsednik društva
Franc Renko, s priložnostnimi pozdravi in nagovori pa
so sodelovali radovljiški župan Janko S. Stušek, v imenu Zveze DU Slovenije Irena Zajc, regijski koordinator
projekta Edo Kavčič in predsednik Pokrajinske zveze
DU za Gorenjsko Janez Šolar. Vsi so poudarili pomen
tega projekta, katerega namen in cilj sta izboljšati kakovost življenja na domu in
povečati obseg medsebojne
pomoči starejših starejšim,
da bi lahko ostali čim dlje v
svojem okolju, kjer so dočakali starost in se običajno
najbolje počutijo. V okviru

Zveze društev upokojencev
Slovenije, pod vodstvom in
mentorstvom dr. med. Mateje Kožuh Novak, projekt
izvajajo društva upokojencev s prostovoljci, ki se v ta
namen organizirano in sistematsko izobražujejo. V
petih letih se je razširil že na
154 DU po vsej Sloveniji in
zajema dve tretjini vseh občin. Prostovoljci na Gorenjskem sodelujejo z več kot 15
tisoč starejši nad 69 let. Zaradi tega projekta se je marsikatero društvo računalniško opismenilo in tako omogočilo izdelati bazo podatkov
o potrebah starejših ljudi.
Srečanje je popestril kulturni
program v izvedbi pevskega
zbora Lipa pod vodstvom
Beti Demšar Zupan. Gostitelji so za vse udeležence pripravili vodene oglede mestnega in čebelarskega muzeja
ter starega mestnega jedra
Radovljice. Srečanje se je
končalo z druženjem in s
skupnim kosilom.

Srečanje prostovoljcev projekta Starejši za boljšo kakovost
življenja doma. V kulturnem programu je sodeloval ženski
pevski zbor Lipa.

www.gorenjskiglas.si

Radovljica

Učenci OŠ A. T. Linharta Radovljica so se v ponedeljek pridružili akciji Dan sajenja dreves, ki ga organizira ENO-Environment Online, globalna virtualna šola za okoljsko ozaveščenost in trajnostni razvoj. Skupaj s tisoči učencev in stotinami šol z vsega sveta so zasadili drevo na dan jesenskega enakonočja, ko smo vsi na Zemlji deležni 12 ur dneva in 12 ur
noči. Ker je mednarodni dan miru le dan pred tem, je dogodek hkrati tudi prispevek k miru v svetu. Sajenje dreves je
tako simbol mednarodnega sodelovanja, hkrati pa opozarja
na pomembnost varstva narave. ENO se z akcijo pridružuje
UNEP-u (United Nations Environment Programme) in skupnemu cilju, da do konca leta 2008 posadimo najmanj milijon
dreves. Učenci radovljiške šole z mentorico Marjano Pogačnik Medved drevesa zasajajo že več let zapored. M. S. M.

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

Osnovnošolci posadili drevo
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Podjetništvo
Novi turistični
objekti na Poljšici
Na Poljšici pri Podnartu rastejo apartmaji
bodočega turističnega naselja, ki bo pospešilo
razvoj turizma v tem koncu občine.
Simon Habjan
Poljšica - Lastnik in idejni
vodja projekta Boštjan Kalan
se je že slabo desetletje nazaj odločil, da bo v bližini
svoje hiše začel z gradnjo turističnega naselja, apartmajskih hišic, ki bodo zbudile
turistično ponudbo v teh
krajih. "Idejo sem dobil, ko
sem bil na obisku v Avstriji,
kjer sem si ogledal podoben
projekt," je prvotno namero
pojasnil Kalan. Projekt zajema deset objektov, med katerimi jih je devet apartmajev velikosti 35 kvadratnih
metrov, spremljevalni objekt, ki naj bi postal recepci-

ja, pa zavzema 70 kvadratnih metrov. "Projekt, ki se
bliža končni fazi. Trenutno
se še odločamo, ali bomo
projekt speljali za zasebno
rabo ali pa ga bomo dali v
najem," pojasnjuje lastnik.
Mnenja je tudi, da omenjeni
projekt ponuja alternativo
potencialnim obiskovalcem,
ki so navajeni mestnega vrveža. "Naša prednost je v
tem, da je objekt na mirnem
in hkrati lahko dostopnem
kraju. Ker je na začetku
Poljšice, tudi vaščanov ne bo
pretirano motil," še dodaja
Kalan, ki meni, da so v tem
koncu občine dobre možnosti za razvoj turizma.

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Radovljica so sredi
septembra pripravili prijazen sprejem za svoje nekdanje
dijake, maturante. Kolegi dijaki so jim za popotnico pripravili prisrčen pevsko-plesni program in nekaj sladkih dobrot,
profesorji in ravnateljica Ksenija Lipovšček pa so jih na novo
pot pospremili z dobrimi željami. Zlatima maturantoma,
Ireni Ivaštanin in Gregorju Senici, je ravnateljica podelila
tudi zlati znak šole. M. A.

Obrtna zbornica na
prelomnici
Jeseni bo Obrtno podjetniška zbornica Radovljica praznovala 40 let delovanja.
Marjana Ahačič
Radovljica - Letošnje leto je
združenjem obrtnikov in
podjetnikov prineslo nekaj
pomembnih sprememb. V
začetku leta se je spremenila zakonodaja, po kateri je
članstvo pogojeno z načinom dela in ne več s formalno obliko gospodarskega subjekta. "Zbornica se je
preimenovala v obrtniško
podjetniško zbornico, posledica tega pa je potreba po
prenovi celostne podobe, ki
jo letos povezujemo s praznovanjem 40. obletnice delovanja," je pojasnil predsednik Anton Poklukar.
Nova zakonodaja prinaša
tudi nov način plačevanja
članarine. "Do letos je bila
posamezna zbornica tako
pri določanju višine kot pri
načinu zbiranja samostojna, po novem pa je to po

smo pred spremembo zakona imeli s trinajstimi evri
drugo najnižjo članarino v
državi, zdaj zbrala celo nekaj več denarja kot prej."
Načrti za prihodnost gredo
v smeri večje tržne usmerjenosti združenja. "Zbornico
bi radi oblikovali tako, da bi
preživela tudi prostovoljno
članstvo, če kdaj do njega
pride. Imamo ideje za projekte, ki jih obrtniki potrebujejo in bi jih bili pripravljeni plačati. Prepričan sem,
da smo z dobro kadrovsko
zasedbo in prostorskimi
možnostmi, za katere so zaslužni naši predhodniki, to
sposobni tudi izpeljati."
Štiridesetletnico delovanja
bo zbornica obeležila jeseni, ko bodo 17. novembra v
radovljiški Linhartovi dvorani pripravili slavnostno akademijo s koncertom in razstavo izdelkov domačih

Obrtniško podjetniška zbornica Radovljica, ki
povezuje obrtnike in podjetnike iz občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, šteje nekaj več kot
1000 članov.

Anton Poklukar

vsej Sloveniji enako: člani,
ki se ukvarjajo z domačo ali
umetnostno obrtjo, plačujejo po 10 evrov, ostali pa glede na število zaposlenih.
Obrtna zbornica Radovljica
bo morda glede na to, da

nicah, bomo pa v sodelovanju s srednjimi šolami tako
kot doslej pripravili predstavitev obrtniških poklicev." V
okviru praznovanja bodo izdali tudi knjižno publikacijo, v kateri bodo zajeli pregled delovanja zbornice v

obrtnikov. Tedna obrti v obliki, kakršno je imel več kot
desetletje, pa ne bo več.
"Prireditev, ki smo jo v zadnjih štirih letih razširili na
teden gorenjske obrti, nima
več podpore v drugih zbor-

zadnjih štirih desetletjih.
Časovno bodo segli še dlje v
preteklost, saj so ugotovili,
da so v teh krajih različna
združevanja obrtnikov oziroma cehov delovala še
mnogo pred nastankom
zbornice.

Mošnje

Gradili bodo nov
gasilski dom
Predsednik Prostovoljnega
gasilskega društva Mošnje
Franc Peternel in župan
Janko S. Stušek sta sredi
septembra podpisala pismo o nameri za gradnjo
novega gasilskega doma v
Mošnjah. Ta bo, če bo namera uresničena, stal kot
prizidek k obstoječemu kulturnemu domu in bo služil
tudi kot infrastrukturni objekt za Vilo Rustiko, arheološko najdišče, ki so ga
odkrili ob gradnji avtoceste
pod vasjo. V objektu naj bi
bila tako ob prostorih za
gasilce tudi info točka ter
javne sanitarije, pred stavbo pa tudi dovolj veliko
parkirišče. "Čaka nas ogromno dela, a upam, da nam
bo s skupnimi močmi uspelo," je ob podpisu pisma
dejal Franc Peternel, obenem tudi predsednik sveta
KS Mošnje. Novi gasilski
dom naj bi bil zgrajen že do
leta 2010. M. A.
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Varnost

V gore slabo opremljeni

Brezje

Nov voziček za malčke z Brezij

Miro Pogačar, predsednik Planinskega društva Radovljica in Gorsko reševalne zveze Slovenije:
"Nekateri še vedno odhajajo v gore pomanjkljivo opremljeni ali brez znanja o uporabi opreme."
Cveto Zaplotnik
Planinsko društvo upravlja z
Roblekovim domom na Begunjščici, z Valvasorjevim
domom pod Stolom in s Pogačnikovim domom na Kriških podih. Tudi letos ste
bili aktivni pri obnovi teh
postojank ...
"Pri Roblekovem domu
smo uredili zunanji točilni
pult, glavna letošnja investicija pa je bila na Kriških podih, kjer smo obnovili zimsko sobo in zgornjo postajo
tovorne žičnice, v domu pa
smo zamenjali tudi okna in
kritino na strehi ter uredili
novo fasado. V obnovo postojank smo letos vložili
okoli 80 tisoč evrov denarja,
poleg tega so naši člani
opravili še preko sto prostovoljnih ur."
Kaj načrtujete pri obnovi teh
postojank v naslednjih letih?
"V prihodnje bo treba posodobiti kuhinje, imamo pa že
tudi načrte za ureditev čistilne naprave pri domu na Kriških podih. Ker bo to za društvo prevelik finančni zalogaj,
računamo na pomoč države."
Kako oskrbujete postojanke?
"Valvasorjev dom oskrbujemo po cesti, Roblekov dom s
pomočjo helikopterja, Pogačnikov dom pa s tovorno
žičnico, ki smo jo pred leti
temeljito obnovili."

Kakšen je bil letos obisk postojank?
"Obisk je bil nekoliko manjši kot lani, verjetno je na to
vplivalo tudi nestanovitno
vreme. Planinskim kočam
se zaradi vse manjše potrošnje planincev ne piše najbolje. Predvsem pri Valvasorjevem domu opažamo, da nekateri zavzamejo le parkirišče in gredo na stranišče, v
domu pa ne pustijo niti centa."

Malčki iz Vrtca Brezje, ki deluje v sklopu VVZ Radovljica, so
v ponedeljek, prav na dan brez avtomobila, dobili novo vozilo: avtobusek, kot mu pravijo, v katerem se bodo najmlajši,
ki še ne hodijo, lahko varno vozili na sprehod v okolico vrtca. Voziček - po dva takšna imajo še v vrtcih v Radovljici in
v Lescah - jim je podarila KS Mošnje, KS Brezje pa je v svojih prostorih doma krajanov prijazno odstopila garažo, v kateri ga bodo hranili. M. A.

Ste tudi predsednik Gorske
reševalne zveze Slovenije.
Kakšna je letošnja bilanca
nesreč v gorah?
"Letošnja bilanca je v primerjavi z lansko precej
"črno" bilanco dokaj ugodna, do sredine septembra
smo imeli 228 intervencij v
gorah. Do konca leta se lahko še marsikaj zgodi, vendar
upam, da lanskega rekorda
(349 intervencij) ne bomo
dosegli."

Lancovo

Prireditve na Lancovem prestavljene na oktober

Kako je s statusom gorskih
reševalcev?
"Denar za opremo in izobraževanje je zagotovljen, problem je v tem, da reševalci
ne morejo kadarkoli zapustiti delovnega mesta in iti
na reševanje ali usposabljanje. Ko je reševalna akcija
na delovni dan dopoldne, je
včasih že problem, kako
zbrati zadostno število reševalcev; s tem pa ni nikoli težav v sobotah in nedeljah.

Prireditve, ki so jih v okviru letošnje Venerine poti na Lancovem želeli pripraviti v začetku septembra, so prestavljene na
soboto, 4. oktobra. Kot je sporočil predsednik KS Lancovo
Gregor Remec, organizatorji upajo, da bodo vremenske razmere takrat ugodnejše in da bodo prireditve vendarle lahko
izpeljali. Tako naj bi predvideni spored potekal po naslednjem razporedu: ob 14. uri bo pred Gasilskim domom Lancovo voden ogled po vodni učni poti Grabnarica, ob 15. uri
voden pohod od Fuksove brvi na tradicionalno prireditev na
Venerini poti na Pusti grad, tam pa se bodo ob 16. uri začele konjeniške prireditve. Ob 17. uri bodo Turističnemu
društvu Lancovo na Pustem gradu podelili priznanje za sodelovanje v vseslovenskem turističnem tekmovanju "Moja
dežela lepa in gostoljubna", v kategoriji drugi kraji, za prvo
mesto na občinskem ocenjevanju, pol ure za tem, ob pol šestih zvečer, pa si bodo obiskovalci lahko ogledali gledališko
komedijo Veseli Grad, avtorice domačinke Polone Škrinjar.
Prireditev na Lancovem bodo zaključili s pogostitvijo ob
18.30. M. A.

Miro Pogačar iz Studenčic
Na neurejen položaj reševalcev opozarjamo že dlje časa,
a razmere se praviloma začnejo urejati šele potem, ko
se zgodi huda nesreča."
Kako opremljeni in usposobljeni odhajajo ljudje v gore?
"Nekateri so še vedno pomanjkljivo opremljeni, predvsem pa opažam, da pre-

malo investirajo v znanje.
Zlasti zimska oprema je
lahko zelo nevarna, če je ne
znajo uporabljati. Veliko parov odhaja v hribe le z enim
nahrbtnikom, praviloma ga
nese mož, a če se mu kaj
zgodi, ostane žena brez vsega. Le malokateri planinec
si za pot v gore omisli planinskega vodnika."

Reševalna vaja na pobočjih Jelovice
različnih ekip in vodenje enotnega štaba.
"Zadovoljen sem, da smo letos lahko preizkusili delo v
štabu, za kar ponavadi
zmanjka časa. Pa je, če pride
do večje nesreče, kakršna je
bila na primer lanska septembrska ujma, prav delo prek
štaba bistvenega pomena," je
pojasnil Koselj. "Stvari so tekle dobro, koordinacija ni
povzročala težav. Enoti gorskih reševalcev in jamarjev

sta poskrbeli, da so gasilci
lahko prišli do mesta požara,
radioamaterji pa, da je komunikacija med nami potekala
brez težavae. Nato je na vrsto
prišla še ekipa reševalne postaje na Bledu, ki je bila prav
tako vključena v vajo. Žal
nam je le, da se nam ni mogla priključiti enota za helikoptersko reševanje. V težkih
razmerah strme Jelovice bi jo
pri pravem reševanju še
kako potrebovali."

Foto: Tomaž Dežman

Foto: Branko Habjan

Radovljica - Slabo vreme ni
oviralo radovljiških gasilcev
in reševalcev, ki so v soboto,
15. septembra, dopoldne na
pobočju Jelovice v organizaciji Gasilske zveze občine
Radovljica uspešno izvedli
obsežno vajo enot zaščite in
reševanja. Na vaji so poleg
gasilskih enot sodelovali
tudi gorski in jamarski reše-

valci, radioamaterji, policisti
in reševalci Reševalne postaje Bled. Skupaj več kot 160
udeležencev je tokrat v zahtevni vaji gasilo požar v naravi. Kot je povedal poveljnik
Gasilske zveze občine Radovljica Janez Koselj, so se za
tako obsežno vajo odločili
predvsem zato, da preverijo,
kako so pripravljeni na usklajeno delo ob večjih intervencijah, ki zahtevajo sodelovanje

Foto: Branko Habjan

Marjana Ahačič

Težko dostopni tereni Jelovice, kjer je bila gasilska vaja.

Gasilci so sodelovali z reševalci in radioamaterji.

Janez Koselj pri delu v štabu
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Čebelarka in keramičarka
Do konca avgusta je bila v Čebelarskem muzeju v Radovljici na ogled razstava Andreje Stankovič.
Po izobrazbi je biologinja, po duši pa čebelarka in keramičarka, kot sama pravi.
Ida Gnilšak
Radovljica - Veselje do čebel
je pridobila v otroških letih,
ki jih je preživela ob babičinem čebelnjaku. Trenutno
skrbi za 40 čebeljih družin.
Z glino se poklicno ukvarja
že od leta 1989. Večinoma
gre za izdelke uporabne keramike. Na tečajih, ki jih
organizira, predaja svoje
znanje ljubiteljem oblikovanja gline, pri tem pa vse bolj
sledi tradiciji dolenjskih lončarjev.
Na razstavi v Čebelarskem
muzeju so bili na ogled izdelki, povezani s čebelo in
čebelarstvom: belo glazirani
krožniki, sklede, čajniki,
lončki, poslikani s travami,
žitom, cvetjem in drobnimi
čebelami. S čebelami in

V Čebelarskem muzeju so bili na ogled izdelki, povezani
s čebelami in čebelarstvom.

cvetjem so posute tudi različne oblike luči, ki se jim
razstavljavka v zadnjem
času še posebej posveča.
Bolj "lončarske" so posode
za med s pokrovom in krožniki za medeno pecivo.
Zamisel Čebelarskega muzeja, da bi prijazne in duhovite ilustracije iz knjige o čebelici Medki Marjana Mančka zaživele še na kakšnih
uporabnih predmetih, je
razstavljavka - izključno za
muzej - oblikovala v lončkih,
poslikanih z motivi čebele
nabiralke, stražarke, čistilke
in s simpatičnima matico in
trotom. Tako so bili obiskovalcem poleg slovenske in
angleške izdaje priljubljene
knjige Iz dnevnika čebelice
Medke na voljo tudi lončki z
dvema motivoma.

Pestro jesensko dogajanje
v Mestnem muzeju
V Mestnem muzeju v Radovljici je že na ogled prenovljena muzejska vitrina, v kateri je na ogled
zbirka porcelana iz Linhartovega obdobja.
Marjana Ahačič
Dogajanje v Mestnem muzeju poskušamo narediti kar
se le da pestro, zato že oktobra pripravljamo strokovno
ekskurzijo po delu avstrijske
in slovenske Koroške, v kraje, kjer so živeli in še živijo

sorodniki nekdanje radovljiške plemiške družine Thurn
- Valsassina, grofje Thurni.
V pliberškem gradu nam bo
brat sedanjega lastnika, grof
Douglas Thurn, pokazal grad
z grajsko knjižnico in zbirko
rodbinskih portretov, nato pa
se bomo odpravili še na

ogled gradu Ravne in Koroškega pokrajinskega muzeja
ter nastajajoče zbirke tehniške dediščine na prostem ob
tamkajšnji železarni," je povedala Tita Porenta z Mestnega muzeja Radovljica.
Ta tudi doma v jesenskih
mesecih ponuja marsikaj

novega. Tako je v muzejski
vitrini že na ogled zbirka
porcelana iz Linhartovega
obdobja. Če bo šlo vse po
načrtih, bodo v muzejih radovljiške občine že pred
koncem leta pripravili izdelavo replike porcelanaste
skodelice za čokolado.

Koncert in krst na visoki ravni
Ivanka Korošec
Že mnoga leta je na prvo
septembrsko soboto na koledarju Pihalnega orkestra
Lesce zapisan pohod in koncert pri Roblekovem domu.
Veter in megla jih tudi letos

nista ustavila. Vsako leto po
koncertu krstijo nove člane
orkestra, letos jih je bilo kar
šest. Obred je nekaj posebnega in predstavlja tako za
člane kot za druge gledalce
vedno znova vir veselja in
zabave. Godbenika ali god-

benico, ki je z njimi prvič na
Robleku, položijo na kozo
za pripravo drv in "krstijo"
jih z vodo in z udarcem vrvi
po zadnji plati. Letos so s pravo planinsko vrvjo okusili
krst tako s strani Pihalnega
orkestra, Planinskega druš-

tva in še GRS! V tolažbo pa
so si krščenci prislužili kos
domače potice.
Kot vedno je osebje Roblekovega doma dobro pogostilo
orkester, pa tudi za vse ostale
obiskovalce so pripravili pestro kulinarično ponudbo.

Kropa

Fotografije poplavljene Krope
V četrtek, 18. septembra, je minilo natanko leto dni, odkar
so Kropo prizadele poplave. Ob obletnici dogodka je domače turistično društvo v pritličju Kovaškega muzeja
pripravilo razstavo fotografij, ki so nastale tistega usodnega
dne. "Uspelo nam je zbrati več kot 1500 fotografij in nekaj
filmov. Naš namen je del tega predstaviti, predvsem pa
spodbuditi ljudi, ki so na kakršenkoli način posneli takratno
dogajanje v Kropi in dogodke, ki so sledili v naslednjih dneh,
da svojo dokumentacijo združijo in da skupaj naredimo
dokumentarec, ki bo nam Kroparjem in pa obiskovalcem, ki
obiščejo Kropo, predstavljal dokument oziroma pomnik tistih dni," je povedala predsednica Turističnega društva
Kropa Metka Kavčič. M. A.

Radovljica

Razstava fotografij o Avtocesti
V galeriji Pasaža v radovljiški graščini je še do konca meseca na ogled razstava fotografij z naslovom Avtocesta, delo
avtorja Vitomirja Pretnarja, člana Fotografskega društva Jesenice. To je zgodba o travi, ki je nekoč rasla, o rodovitnem
polju, o kamnitem osamelcu, ki se je pred davnimi leti privalil z ledenikom, o delavcih in domačinih, ki so na trasi
puščali svoje sledi, in o drevesih, ki so se znašla sredi betonskih stebrov, pravi Pretnar. "Avtocesta je močno spremenila podobo radovljiške doline. Pred leti so stroji prvič
zaorali po poljih in travnikih in s tem za vedno zarezali sledi v podobo pokrajine. S svojim fotografskim aparatom sem
spremljal začetek gradnje in se ob marsikaterem prizoru
vprašal: kaj nam prinaša avtocesta," pojasnjuje avtor.
"Odgovor je težak in zahteva temeljit premislek, kot
fotografu pa se mi je ponudila priložnost, da na svoj način
odgovorim tudi na tako zahtevno zgodbo."M. A.

Stripi v Šivčevi hiši
Danes zvečer bo v Galeriji Šivčeva hiša odprtje razstave stripov Andreja Štularja. "Andrej Štular je multimedijski ustvarjalec, ki v slovenski ter vedno pogosteje tudi v mednarodni
prostor vnaša tako potrebno in tako redko pristno uporniško noto. Andrej Štular nas nesramežljivo vodi po poti svojega pogleda in zbirateljsko reinterpretira svoje življenjske
izkušnje," je avtorja predstavila dr. Tanja Mastnak. Razstava, ki nosi naslov Omejeno, bo na ogled do 2. novembra.

Tudi
učenje je lahko
prijetno
Priročnik za samostojno učenje

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

Krst novih članov orkestra

Pihalni orkester Lesce
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Letenje kot način življenja
Andrej Kolar je v jadralnem letalu preletel nič koliko kilometrov. Letenje je postalo del njega.
Stvar, brez katere praktično ne more.
Matjaž Klemenc
Zadnje državno prvenstvo v
jadralnem letenju vam bo še
dolgo ostalo v lepem spominu.
"Res mi bo. Ne toliko zaradi
samega letenja kot zato, ker
so mi v klubu zaupali novo
jadralno letalo LS 8, ki smo
ga kupili letos. To je letalo, s
katerim si lahko konkurenčen tudi v svetovnem merilu. S tem tipom letala sem
že letel in to je bil eden izmed razlogov, zakaj so ga v
klubu kot prvemu zaupali
meni. Državno prvenstvo je
bilo v Murski Soboti, kjer
sem letos že petič postal državni prvak. V našem razredu je nastopilo 28 tekmovalcev, kar je za slovenske razmere lepa številka. Nastopili so vsi najboljši. Vsak dan
so se določile obratne točke,
letelo pa se je od 150 do 400
kilometrov. Vsak dan se seštevajo točke in najboljši
skupni seštevek prinese
zmagovalca. Tekma je trajala deset dni.
Jadralno letenje ima v Lescah že dolgo tradicijo. Kako
ste se vi srečali z njim?
"Jadralno letenje se v Lescah odvija že več kot 50 let.
Sam sem bil z letalstvom
povezan že od otroštva. Zanimali so me modeli, padalci - vse, kar leti po zraku.
Stric, ki je bil pilot, je bil

moj vzornik, prav tako se je
tudi starejši brat že pred
menoj spoznal z jadralnim
letenjem. On mi je tudi "pokazal" pot na letališče. Pri
šestnajstih letih se mi je
zdelo povsem logično, da
začnem leteti."
Koliko ur letenja je že za
vami?
"Za menoj je v 17 letih že
okrog 2500 ur letenja."
Je bilo v začetku kaj strahu?
"Strahu pred letenjem praktično nisem imel nikoli.
Vedno sem si želel leteti.
Res pa je, da me je bilo prvega samostojnega leta strah.
Kasneje sem na lastnih izkušnjah spoznal, da učitelj
najbolje ve, kdaj lahko prižge zeleno luč za prvi samostojni polet. Sicer pa strah
ni prava emocija za polet.
Ponavadi letimo v lepem
vremenu, a se lahko zgodi,
da se vreme na hitro spremeni in v tem primeru igrajo izkušnje zelo pomembno
vlogo. Pri toliko urah letenja
jih imam kar nekaj."

Kratke novice
Radovljica

Mladi radovljiški tenisači so se izkazali
Radovljiški tenisači do 12 let, združeni z jeseniškimi, so se v
letošnji sezoni imenitno odrezali. V ligaškem tekmovanju so
se malce presenetljivo, a povsem zasluženo, uvrstili med
štiri ekipe. V ligi je nastopilo štirinajst ekip, ki so bile razdeljene v dve skupini. Združena ekipa Radovljice in Jesenic je
po vrsti odpravila Portorož, Idrijo 2, lanske prvake Litijo,
Šport Plus Ljubljano in Triglav Kranj. Le ljubljanski klub Max
je bil na koncu previsoka ovira.
V nadaljevanju so se pomerili z zmagovalcem druge
skupine, z ekipo Maribora. Mariborčani, ki imajo v svoji
vrsti prvouvrščeno tekmovalko in drugouvrščenega tekmovalca iz te kategorije, so bili boljši. Na koncu je naša
ekipa delila tretje mesto z ekipo Idrija 1. Nastopili so Grega
in Žiga Gašperšič, Tom Cvetkovič, Urban Dacar (vsi Teniški
klub Radovljica) ter Maša Jančič, Lara Glavič in Marko
Stanojevič (vsi Teniški klub Jesenice). V ekipi sta bila še Sandra Zukič in Pia Blažič. Ekipo je vodil radovljiški trener Mitja Skaza, njegova namestnika pa sta bila Staš Križaj in Matej
Poljanšek, ki prihaja iz Teniškega kluba Jesenice. M. K.

Z 2500 poleti je Andrej Kolar zelo izkušen pilot.
življenja. V jadralnem letalu
dobiš "pravi" občutek za letenje."
Kaj je pogoj, da postaneš jadralni letalec?
"Predpogoj je samo starost.
Kandidat mora biti star najmanj petnajst let. Opraviti
mora zdravniški pregled, ki
pa ni prav nič drugačen kot
za avto. V začetku posluša
teoretična predavanja o aerodinamiki, meteorologija,
navigaciji in podobno in na-

Vas je kdaj mikalo, da bi sedli v kakšno drugo letalo?
"Če sem iskren, prav velike
želje po tem nimam. Letel
sem praktično že skoraj z
vsemi letali, ki jih imamo
na letališču, a zame je jadralno letenje daleč na prvem mestu. To je moj način

redi teoretični izpit. Nato
začne leteti. V štirinajstih
dneh opravi šestdeset poletov in če je vse normalno,
velika večina kandidatov po
tem sama poleti. Da dobiš
dovoljenje za jadralno letenje, moraš imeti trideset ur
samostojnega letenja. Da
postaneš dober jadralec,
moraš veliko leteti, prebrati
marsikatero strokovno knjigo. Dobro moraš spoznati
svoje letalo in vremenske
pogoje."

Radovljiški in jeseniški tenisači so dobro nastopili v
kategoriji do 12 let.
Lesce

Šahisti nadaljujejo s turnirji
jože Sitar
Radovljica - Šahovsko društvo SIMP Radovljica je 12.
septembra nadaljevalo z
drugim delom letošnjega ciklusa štirinajstdnevnih petkovih šahovskih turnirjev po
švicarskem sistemu. Tokratnega turnirja se udeležilo 18
šahistov (od tega 7 MK),

zmagal pa je MK Franc Rodman, ki je zbral 6,5 točke,
pred MK Dragom Buho in
Marjanom Lužnikom, ki sta
dosegla 5 točk.
ŠD Simp Radovljica je v okviru svojih tradicionalnih šahovskih srečanj kot uvod v
novo sezono priredil hitropotezno srečanje s ŠK Bohinj na osmih deskah. Po

borbenih partijah je domače
moštvo slavilo zmago s tesnim rezultatom 37:27. Najboljši posameznik pri zmagovalni ekipi je bil Marjan
Žagar, ki je zmagal v vseh 8
partijah, pri poraženi ekipi
pa Tugomir Kočevar, ki je
zbral 6 točk (od 8 možnih).
Igralci ŠD SIMP Radovljica
so sodelovali tudi v devetem

kolu rednega šahovskega hitropoteznega turnirja po sistemu dvakrat deset minut v
Bohinjski Bistrici, ki ga
organizira ŠK Bohinj vsako
prvo soboto v mesecu. Med
19 igralci je zmagal domači
šahist Tugomir Kočevar s
7,5 točke pred Ristom Cvetkov (Jesenice) s 7 točkami
ter Bojanom Turunčičem, ki
je zbral 6,5 točke. Naslednji
turnir bo 4. oktobra v novih
prostorih doma upokojencev v Bohinjski Bistrici.

Poraz doma
Po uvodni zmagi so bili nogometaši Šobec Lesce uspešni
tudi na drugi tekmi v Prvi gorenjski ligi. Na gostovanju so
premagali ekipo Hrastje z rezultatom 2:1. En gol so si gostitelji "zabili" kar sami, drugi gol pa je za Leščane dosegel
Lazarevič. V 3. krogu so po dolgem času spet igrali na domačem igrišču v Lescah, saj se je igrišče preuredilo. Vrnitev
našim nogometašem ne bo ostala v najlepšem spominu. V
derbiju kola so visoko, s 4:0, izgubili z ekipo Niko Železniki.
A rezultat je malce varljiv. Leščani so igrali, a najvažnejše,
zadetke, so dosegali gostje. Železniki so skupaj z ekipo Velesovo na vrhu lestvice z maksimalnim številom točk.
Leščani so na četrtem mestu, s tremi točkami manj. M. K.
Radovljica

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

Balinarji tik pod vrhom

www.gorenjskiglas.si

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

Tri kroge pred koncem tekmovanja v prvi ligi so radovljiški
balinarji tik pod vrhom. Za prvouvrščeno ekipo Postojna zaostajajo za 3 točke. Postojna je v petnajstih tekmah zbrala 35
točk, Radovljica Alpetour 32 točk. Na tretjem mestu je Brdo
z 28 točkami, mesto nižje pa je Planina Petrič s točko manj.
Druge ekipe so že preveč zaostale. V 15. krogu so naši balinarji visoko premagali Kolektor iz Idrije z rezultatom 19:3 in
se tako oddolžili za poraz v prvem delu, ko so Idrijčani slavili z rezultatom 14:8. M. K.

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
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Ambrožič tekel na svetovnem prvenstvu
V ekipi mladincev Slovenije je na svetovnem prvenstvu v
gorskih tekih, ki je potekalo v Crans Montani v Švici, nastopil tudi Matjaž Ambrožič, ki se z gorskim tekom ukvarja dve
leti. "Pri gorskem teku kombiniram tek in hribe, dve moji veselji. Tekmovanj se udeležujem, da vidim, kako dobro mi
gre, kakšen je napredek," je povedal 18 letni tekač iz Ljubnega. V reprezentanco za svetovno prvenstvo se je uvrstil kot
drugi mladinec na izbirni tekmi na teku na Ratitovec. "Za
svetovno prvenstvo nimam nobenih pričakovanj. Vesel
bom, če bom dostojno zastopal Slovenijo," je pojasnjeval
po uvrstitvi v ekipo. V Švici je v konkurenci 74 tekačev osvojil 29. mesto in bil za Petrom Oblakom (26. mesto) drugi najboljši Slovenec. "Z rezultatom sem sicer zadovoljen, vendar
bi lahko tekel še precej bolje, če bi bila proga manj ravninska.
Bilo je veliko menjav ritma, čemur pa zaradi pomanjkanja
treninga na atletski stezi nisem bil kos. Mesta sem pridobival v vzponih," je povedal po vrnitvi iz Švice. M. B.

Matjaž Ambrožič si je mesto v reprezentanci za SP v
gorskih tekih pritekel na Ratitovcu.
Radovljica

Dubrovnik - pika na i
Z evropskim prvenstvom v Dubrovniku se je za Tejo Zupan,
plavalko Žita Gorenjka Radovljica, končala letošnja sezona v
daljinskem plavanju. Če potegnemo črto, smo lahko s tistim, kar je pokazala, zelo zadovoljni. Uspešno se je prebila
skozi kvalifikacije za olimpijske igre v Pekingu. Na igrah je
dosegla tisto, kar se je od nje pričakovalo. Piko na i uspešne
sezone pa je postavila na zadnjem prvenstvu v Dubrovniku.
Na petkilometrski razdalji je zmaga pripadla Bruni Rachele
iz Italije. Za zmago je plavala 58:50,7. Zupanova se je s časom 1:00:43 uvrstila na sedmo mesto. Nika Kozamernik je
dosegla triindvajseto mesto s časom 1:05:57,3. Na še enkrat
daljši razdalji se je zmage veselila Rusinja Irina Ilčenko. Za
10-kilometrsko razdaljo je potrebovala 2:00:30. Teja Zupan
je dosegla deseto mesto, za zmagovalko pa zaostala le 9,3
sekunde. Nika Kozamernik je nastop zaradi poškodbe
odpovedala. M. K.

Rekorder triatlona jeklenih
Zdravko Mitrič je novi rekorder proge triatlona jeklenih v Bohinju. Radovljičan, ki zadnja leta živi v
Kropi, je športno pot začel z borilnimi veščinami, sedaj pa se navdušuje nad vzdržljivostnimi športi.
Maja Bertoncelj
Ribčev Laz - Zadnjo soboto
v avgustu je v organizaciji
Triatlon kluba Bohinj potekal 22. Teva triatlon jeklenih, ena najtežjih vzdržljivostnih preizkušenj pri nas.
Drugo leto zapored je med
posamezniki zmagal Zdravko Mitrič, tokrat celo z novim rekordom proge. Za
veslanje po Bohinjskem jezeru, kolesarjenje do pod
planine Konjščice in tek do
Vodnikove koče je potreboval 2 uri, 21 minut in 49 sekund, kar je 13 sekund hitreje od dosedanjega rekorda,
ki je bil v lasti biatlonca Janeza Mariča.
"Tak čas sem pričakoval,
tudi zmago, sploh glede na
to, da Marič, ki upravičeno
vedno velja za favorita, ni bil
prijavljen. Skoncentriran
sem bil na zmago in nisem
želel dopustiti niti možnosti, da bi jo izgubil," je povedal 35-letni Zdravko Mitrič,
Radovljičan, ki zadnjih nekaj let živi v Kropi. S športom se ukvarja od mladih
let. Začel je z borilnimi veščinami, nadaljeval s košarko. Z ekipo Radovljice je igral v 1. B in 2. slovenski ligi,
kasneje se je navdušil nad
vzdržljivostnimi
športi.
"Najprej sem tekel, nato
teku dodal še kolesarjenje.
Na mojem prvem triatlonu
jeklenih sem nastopil v štafeti. Ko sem v cilju videl izmučene obraze, sem si re-

kel, da je to izziv, ki ga moram poskusiti. Tako se je začelo. Triatlon je bil zame
najprej res samo izziv, tekma na rezultat pride kasneje. V kombinaciji teka in kolesa je veliko dobrih, a težave so pri veslanju. Tudi sam
sem šel skozi to. Dve, tri leta
potrebuješ, da kajak osvojiš
v takšni meri, da si lahko gotov in hiter," pojasnjuje.
Lani je zmagal prvič, letos z
novim rekordom drugič.
Katera zmaga pa je bila slajša? Kot pravi, sta bili sladki
obe in obeh je zelo vesel.
Nenazadnje je v to vložil ve-

liko ur napornega treninga.
"Nihče izmed prvih dvajset
uvrščenih ne more reči, da
se ne pripravlja veliko. Povprečno sem treniral dve do
tri ure na dan in to precej
intenzivno. Po službi je to
kar naporno. Jekleni so že
ene vrste moja zasvojenost,
prijetna zasvojenost," pove
nasmejan, ter pojasni občutke, ko prideš kot zmagovalec v cilj: "Si utrujen, a
hkrati čutiš veliko veselja in
zadoščenja." Triatlon je
zanj najbolj pomembna tekma v letu, saj ga sicer na veliko ostalih tekmovanjih ne

videvamo. Udeleži se kakšne kolesarske, tekaške prireditve ali duatlona, da bi nastopil na klasičnem triatlonu, pa ne razmišlja, saj mu
plavanje ne gre tako dobro
kot veslanje.
Zdravko Mitrič je sedaj rekorder triatlona po času, po
zmagah še ne. Do rekordnih
šestih Marjana Zupančiča
mu manjkajo še štiri. "O
tem ne razmišljam. Prihodnje leto bom nastopil, karkoli napovedovati pa je nehvaležno, poleg tega je do takrat
še predaleč," je zaključil letošnji junak jeklenih.

Nova rekorda Vodiške planine
Na 2. teku na Vodiško planino sta rekorda proge postavila Simon Alič in Mihaela Tušar. Peter Letnar
in Saša Červ pa sta bila najhitrejša na 9. Dvorjanskem teku.
Maja Bertoncelj

Za Tejo Zupan je zelo uspešna sezona.

Zdravko Mitrič (desno) je, tako kot zmagovalka pri ženskah Škofjeločanka Teja Lapanja, iz
rok Iztoka Čopa dobil novo veslo.

Kropa, Dvorska vas - Skoraj
istočasno sta 20. septembra
v radovljiški občini potekala
dva teka. Drugi tek na Vodiško planino v organizaciji
AD Olimpik je bil pisan na
kožo gorskim tekačem, zato
ne preseneča, da je zmagal
Simon Alič, državni prvak v
teku navkreber. Postavil je
tudi nov najboljši čas
(26:20).
"Prvič sem na Vodiški planini. Proga je lepa, vzpon
ravno primeren. Na začetku
sem imel sicer malo trde
noge, ker med tednom nisem veliko treniral. Dalo bi
se teči še hitreje, a tokrat nisem pretiraval, saj proge nisem poznal," je povedal Simon Alič, ki je bil hitrejši od
lanskega zmagovalca Klemena Trilerja in Matjaža
Mikloša. Nov rekord pri
ženskah je postavila Mihae-

la Tušar (34:50). Druga je
bila Olga Grm, tretja pa Ana
Jelovčan. Na krajši progi sta
bila najhitrejša Bor Sušnik
in Vanja Zupan iz domačega AD Olimpik, katerega
gonilna sila je Tomaž Zupančič.
ŠD Dvorska vas pa je devetič organiziral Dvorjanski
tek, memorial Janija Stroja. Najbojši čas na 300 m
dolgi progi sta postavila
Edo Jemec in Nika Malner, na 600 m Tadej Hrovat in Eva Trbovšek, na
1000 m pa Gašper Zupan
in Tina Perše. Skupni
zmagovalec teka na 7750
m je postal Peter Letnar
(26:00), ki je za 36 sekund
prehitel Marjana Zupančiča, tretji je bil Brane Čenčič. Pri ženskah je najhitreje tekla Saša Červ
(36:04). Drugo mesto je
osvojila Polona Ivanež,
tretje pa Nataša Albreht.

Tomaž Zupančič med podeljevanjem nagrad najboljšim
trem na teku na Vodiško planino
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Prireditve, šport
Linhartova dvorana Radovljica

Knjižnica A. T. Linharta

PRIGODE DOBREGA VOJAKA ŠVEJKA,
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
29. SEPTEMBRA OB 19.30:

KNJIŽNICA RADOVLJICA
KLEPETALNICA ZA STARŠE
6. OKTOBRA OB 19.00:

Črna komedija, za abonma.

DOGODIVŠČINE INDIJANČKA VIKIJA
Teater Kuglica
3. OKTOBRA OB 17. URI:
Otroška lutkovna predstava, za abonma in izven.
Predprodaja vstopnic poteka na blagajni Linhartove dvorane (tel: 537
29 11) od petka do nedelje od 17.00 do 20.00 ure.
Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak
delovnik.

FUZBAL JE VSE!
13. OKTOBRA OB 20. URI:
"Trening" z Gojmirom Lešnjakom Gojcem.
Predprodaja vstopnic poteka na blagajni Linhartove dvorane (tel: 537
29 11) od petka do nedelje od 17.00 do 20.00 ure.
Informacije in rezervacije po tel.: 537 29 00 od 8.00 do 14.00 ure vsak
delovnik.

KINO
PETEK, 26. SEPTEMBRA 2008, OB 18.00
KUNG FU PANDA (1H 32MIN, animirana komedija-podnapisi
PETEK, 26. SEPTEMBRA 2008, OB 20.00
MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKEGA CESARSTVA (1H 52MIN), akcijska pustolovščina
SOBOTA, 27. SEPTEMBRA 2008, OB 16.00
KUNG FU PANDA (1H 32MIN), animirana komedija-podnapisi
SOBOTA, 27. SEPTEMBRA 2008, OB 18.00
MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKEGA CESARSTVA (1H 52MIN), akcijska pustolovščina
SOBOTA, 27. SEPTEMBRA 2008, OB 20.00
KAKO UGRABITI NEVESTO (1H 41MIN), romantična komedija
NEDELJA, 28. SEPTEMBRA 2008, OB 16.00
KUNG FU PANDA (1H 32MIN), animirana komedija-podnapisi
NEDELJA, 28. SEPTEMBRA 2008, OB 18.00
KAKO UGRABITI NEVESTO (1H 41MIN), romantična komedija
NEDELJA, 28. SEPTEMBRA 2008, OB 20.00
MUMIJA: GROBNICA ZMAJSKEGA CESARSTVA (1H 52MIN), akcijska pustolovščina
PETEK, 3. OKTOBRA 2008, OB 18.00
MAMMA MIA (1H 48MIN), romantični muzikal
PETEK, 3. OKTOBRA 2008, OB 20.00
BOB DYLAN: 7 OBRAZOV (2H 15MIN), drama
SOBOTA, 4. OKTOBRA 2008, OB 18.00 IN 20.00
MAMMA MIA (1H 48MIN), romantični muzikal
NEDELJA, 5. OKTOBRA 2008, OB 18.00
MAMMA MIA (1H 48MIN), romantični muzikal
NEDELJA, 5. OKTOBRA 2008, OB 20.00
BOB DYLAN: 7 OBRAZOV (2H 15MIN), drama
PETEK, 10. OKTOBRA 2008, OB 18.00
UJEMITE SMARTA (1H 50MIN), akcijska komedija
PETEK, 10. OKTOBRA 2008, OB 20.00
MOJE BOROVNIČEVE NOČI (1H 30MIN), romantična drama
SOBOTA, 11. OKTOBRA 2008, OB 18.00
MOJE BOROVNIČEVE NOČI (1H 30MIN), romantična drama
SOBOTA, 11. OKTOBRA 2008, OB 20.00
UJEMITE SMARTA (1H 50MIN), akcijska komedija
NEDELJA, 12. OKTOBRA 2008, OB 18.00
UJEMITE SMARTA (1H 50MIN), akcijska komedija
NEDELJA, 12. OKTOBRA 2008, OB 20.00
MOJE BOROVNIČEVE NOČI (1H 30MIN), romantična drama

Predstavniki Lokalne akcijske skupine Radovljica v sodelovanju s
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica vabijo starše otrok od 1. do 7. leta
starosti na srečanje z naslovom "Kako otroku postavljati meje?". Z
vami bo tokrat Nataša Durjava, prof. soc. pedagogike in strokovna
sodelavka LAS Radovljica.

LIBIJA
7. OKTOBRA OB 19.30:
Libija je eden od kotičkov današnjega sveta, ki jih moramo doživeti,
preden za vedno izginejo. Na pot po Libiji nas bo ob diapozitivih
popeljala Irma Vodnjov.

NE DAMO SE LETOM
OD 29. SEPTEMBRA DO 5. OKTOBRA
Ob 1. oktobru, Mednarodnem dnevu starejših, smo v knjižnici
pripravili razstavo knjig, ki govorijo o tretjem življenjskem obdobju.

Peter Kolman
V Kopru je 13. in 14. septembra potekalo državno
prvenstvo v atletiki za pionirje in pionirke. Ajda Kolman, učenka 9. razreda leške osnovne šole, je po lanski zmagi v teku na 60 metrov znova dosegla velik uspeh, postala je državna prvakinja v teku na 100 metrov s časom 12,61. Ta uspeh je dopolnila tudi štafeta
4x100 metrov v postavi Eva
Habjan, Nina Gašperin,

Špela Eržen in Ajda Kolman z osvojenim drugim
mestom. Mlade športnice
so članice Atletskega društva Bled, za uspehe pa je
zaslužen tudi njihov trener
Robert Bogožalec.
Kot perspektivna mlada
športnica je Ajda svojo pripravljenost dokazala še 18.
septembra v italijanskem
Lignanu na 35. mladinskih
igrah treh dežel: Slovenije,
Furlanije - Julijske krajine
in Koroške, kjer je prav tako
osvojila zlato odličje.

OTROŠKE PRIREDITVE
ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI (ruska narodna)
2. OKTOBRA OB 17. URI:
Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Gostuje Lutkovno
gledališče Fru-Fru iz Ljubljane.

KO ZAPIHA VETER
9. OKTOBRA OB 17. URI:
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda
Berčič.

INSIDE OUT
3., 10. IN 17. OKROBRA OB 18. URI:
Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi preživeli čas na
drugačen način. Ob "norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske
teme in videoigricah se bomo 3., 10. in 17. oktobra dobili v knjižnici.

PRAVLJIČNI KOVČKI
OD 6. DO 18. OKTOBRA
Kako lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet
ročnih lutk, pravljic in namigov, kako pobegniti v pravljični svet.
Pripravili smo pet različnih pravljičnih kovčkov, ki jih bomo izposojali
od 6. oktobra dalje.

SUPERKNJIGA
VES MESEC
Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD ... in poglejte, kaj
predlagajo drugi.

NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE
VES MESEC
Vsak mesec predstavljamo ljudsko pravljico iz naših krajev in
pravljično bitje, ki v njej nastopa. Če želite sodelovati, se dobimo v
knjižnici!

ŽIVALI V SLIKI IN BESEDI
VES MESEC
Od oktobra bomo vsak mesec pripravili razstavo knjig in ilustracij
izbranih živali.

Ajda Kolman z zlatim odličjem

KNJIŽNICA LESCE

Radovljica

Še bo vroče

GOZD JESENI
VES MESEC
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. B razreda OŠ Frana S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom učiteljice Januše Avguštin.

KNJIŽNICA BEGUNJE
JESENSKE BARVE
VES MESEC
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. B razreda OŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Nataše Vreček.

Sami so si izdelali silhuete
V nedeljo, 14. septembra, popoldne, je v radovljiški graščini
Mestni muzej spet pripravil delavnico izdelovanja silhuet.
Na prejšnjih delavnicah je likovna pedagoginja Biserka
Mertelj izdelovala silhuete obiskovalcev, tokrat pa je
udeležence naučila, da si jo naredijo sami. Tako so spoznali
delo nekdanjih izdelovalcev silhuet, ki so manj premožnim
ljudem izdelovali podobe. Ponovitev delavnice bo v spomladanskih mesecih prihodnje leto.
Naslednja delavnica v Muzejih radovljiške občine bo v
Šivčevi hiši, njena tema pa bo strip. Potekala bo v petek, 3.
oktobra, od 15. do 19. ure, in v soboto, 4. oktobra, od 10. do
19. ure. Udeleženci se morajo na delavnice prijaviti na telefonsko številko 04/532 05 20 oziroma na elektronski naslov
mro@siol.net. K. P.

Ajda Kolman,
državna prvakinja

Muzeji radovljiške občine
V galeriji Šivčeva hiša bo v danes, 26. septembra 2008, ob 19. uri
odprtje razstave stripov Andreja Štularja.

naročnine

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

V skupini A nič novega. Ribno in AC 2004 še naprej zmagujeta in držita vrh lestvice. Lestvica v skupini A: 1. Ribno 32,
2. AC 2004 31, 3. Prva jakostna 26, 4. Jack Daniels 26, 5.
Cifra 19 (1 tekma manj), 6. Lipce 16, 7. Smola 12, 8. Donat
12 (-1), 9. Calimero boys 6, 10. Adrijan 4. Za vrh v skupini B
najbolje kaže Karavankam in Kašariji team. Še zdaleč pa se
niso predali AS Primožič, Lancovo in Mošnje Cometal.
Lestvica v skupini B: 1. Karavanke 28, 2. Kašarija team 26, 3.
3. Lancovo 23, 4. AS Primožič 23, 5. Mošnje Cometal 22, 6.
6. Pegaz 19, 7. Pizzaria Jurček 18, 8. Mošnje 14, 9. TVD Partizan Žirovnica 13, 10. Tastar tenis 1. V skupini C vrh lestvice
še vedno drži Zidarstvo Grilc. Negativno presenečenje
predstavljajo Zvezde Gorje, ki so z drugega mesta po prvem
delu padle na šesto mesto, ob tem pa v štirih tekmah ostali
brez ene same točke. Lestvica v skupini C: 1. Zidarstvo Grilc
30, 2. Vrbnje 26, 3. Kamna Gorica 22 (-1), 4. Begne 19 (-1), 5.
Sokol bar - Grafiti 19 (-1), 6. Zvezde Gorje 17, 7. A. Gašperin
16, 8. Koroška Bela 14, 9. Kobacay's 13, 10. B 52 6. V skupini
D je do konca še šest krogov in skoraj bi se upali trditi, da
so Odpisani že novi tretje ligaši, saj imajo pred tretjo oz.
četrto uvrščeno ekipo že velikih 12 točk prednosti. Lestvica
v skupini D: 1. Odpisani 38, 2. Nadebudneži 31, 3. Brezje 26,
4. Čpinarji Ljubno 26, 5. Podnart 23 (-1), 6. Lancovo mladi
22 (-1), 7. Dvorska vas 15 (-1), 8. Torpedo 13, 9. Ekstremi 12,
10. Utrip 7, 11. Posavec 0. M. K.
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Po Radovljici tokrat s kolesi
Pretekli petek se je 65 kolesarjev podalo na pot po kolesarskih poteh v občini Radovljica. Pogumno so
zapeljali tudi v nova krožišča.
Marjana Ahačič

Po navedbi ministrstva za okolje je statistično kar polovica
vseh naših poti z avtomobilom tako kratkih, da bi jih lahko
premagali s kolesom ali peš. S tem se strinja tudi Jure
Vreček, sekretar Športne zveze Radovljica.

Uroš Ivičič, policist kolesar: na cesti morajo biti drug na
drugega pozorni tako avtomobilisti kot kolesarji.

Letos so se kolesarji odpravili po novih krožiščih v občini,
prek Lesc in Begunj do Zgornjega Otoka ter Vrbe in Gorice
nazaj v Radovljico.

Radovljica - V Radovljici so v
teh dneh vendarle zaključili
zadnja dela na novih krožiščih, ki ob avtocesti vzpostavljajo tudi nove lokalne komunikacije. Zato so organizatorji - Športna zveza Radovljica in Občina Radovljica - traso petega, že tradicionalnega kolesarskega izleta,
ki ga v okviru pobude dan
brez avtomobila pripravljajo
ob tednu mobilnosti, speljali prav prek novih krožišč v
Radovljici in Lescah.
Blizu 70 kolesarjev, večina
srednjih let, se je tako v petek popoldne zbralo na Linhartovem trgu, od koder so
se odpravili najprej v Lesce,
od tam prek Hraš in Zapuž
v Begunje, Dvorsko vas in
Zg. Otok, Gorico in Vrbnje
ter nazaj v Radovljico. Tu so
se pred turistično informacijskim centrom zbrali na
kratki slovesnosti ob odprtju

nove kolesarsko informacijske točke. Radovljica se tako
pridružuje sedemnajstim
slovenskim TIC-em (na Gorenjskem še v Kranjski Gori
in Škofji Loki), ki so se odzvale na pobudo Slovenske
turistične organizacije, da
povečajo in izboljšajo informiranje turistov kolesarjev
ter dvignejo raven turistične
in spremljevalne ponudbe
za kolesarje. Na kolesarski
informacijski točki lahko
tako turisti najamejo kolesa,
se informirajo o ponudbi za
kolesarje (poti, servisi in
prodajalne koles ter kolesarske opreme, možnosti glede
nastanitve, gostinske ponudbe in podobno), ter dobijo turistične vodnike,
zemljevide kolesarskih in
drugih tematskih poti ter
druge turistične informacije. V Radovljici so za kolesarje pripravili še celovit
zemljevid tematskih, tudi
kolesarskih poti v občini, ki

bo v slovenščini in angleščini dodatno obogatil ponudbo turističnih publikacij.
"Kolesarji morajo biti v prometu posebej pozorni na
močnejše udeležence v prometu, pa seveda na dobro
vidljivost in na vse tisto, kar
nas na cesti pri kolesarjenju
lahko preseneti," je povedal
policist Uroš Ivičič, ki je na
kolesu spremljal kolesarje.
"Kritične točke predstavljajo
predvsem tista mesta, kjer se
v mestih kolesarske steze priključujejo na ceste." Sicer pa
je opozoril tudi voznike avtomobilov; predvsem, naj ne
vozijo preblizu kolesarjev, ki
so, kljub temu da so počasnejši in šibkejši, enakovredni
udeleženci v prometu. "Posebej pozorni pa naj bodo seveda na najmlajše kolesarje, ki
so šele začetniki v prometu.
Ti so najbolj ranljivi."
"Namen akcije, kakršna je
bila tokratna, je predvsem
popularizacija kolesarjenja,"

je dejal Jure Vreček, sekretar
Športne zveze Radovljica.
"Obenem je to način, da Radovljičani bolje spoznajo
poti in možnosti za kolesarjenje. Zato se vsako leto odpravimo po malce drugačni
poti." Jure Vreček pravi, da
pri vsakdanjih poteh premalo uporabljamo kolo, vsak
ima občutek, da se mora z
avtom pripeljati do vrat ...
"Za športno kolesarjenje pa
bi lahko tako domačini kot
turisti več uporabljali dve
označeni kolesarski poti: tisto, ki vodi čez Fuksovo brv
na Kamno Gorico, in drugo,
po kateri gremo lahko na Jelovico in čez Vodiško planino na Jamnik." Sicer pa pravi, da so možnosti za razvoj
kolesarstva v Radovljici in
okolici še velike, kar ni nepomembno dejstvo, glede
na to, da prav kolesarjenje v
zadnjih nekaj letih postaja
vse pomembnejša športna
in turistična panoga.

Zaključek izleta: zadovoljni kolesarji na koncu poti na Linhartovem trgu

Mečejo gumijaste ploščice
Ljubitelji prstometa, to je metanja gumijastih ploščatih balincev, so julija letos na Češnjici pri
Podnartu ustanovili Športno društvo Balinci - Prstomet.
Cveto Zaplotnik

Tekmovalci med metom gumijastih balincev na turnirju v
Kropi

Češnjica - V društvu, ki ga
vodi Igor Dornik, si želijo,
da bi prstomet kot rekreativno dejavnost in kot tekmovalni šport približali ljudem
in da bi v Sloveniji imeli
čimveč registriranih igralcev
in ekip, ki bi se med seboj
merile v ligaškem tekmovanju.
Društvo je avgusta že pripravilo v Kropi turnir, na katerem je nastopilo 36 moških in 12 žensk, ki so tekmovali v disciplinah posamezno in tarča. V moški
konkurenci je prehodni pokal za prvo mesto osvojil
Jože Klobučar (Jesenice), ki
je v finalu premagal Franca
Šolarja (Kamna Gorica), v
tekmi za tretje mesto pa je
bil Darko Vidic (Posavec)
natančnejši od Sama Roz-

mana (Kamna Gorica). Med
ženskami je zmagala Zdenka Rozman (Kamna Gorica)
pred Vanjo Jenko (Vešter Škofja Loka) in Kajo Marc
(Poljane). V disciplini tarča
je bil med moškimi prepričljivo najboljši Štefan Kurnik
(Žabnica), drugi je bil Ciril
Jenko (Vešter - Škofja Loka),
tretji Desimir Vukič (Kranj)
in četrti Dare Vidic (Posavec). Pri ženskah se je zmage veselila Vida Dornik
(Češnjica - Podnart), na drugo mesto se je uvrstila Vanja
Jenko (Vešter - Škofja Loka)
in na tretje Zdenka Rozman
(Kamna Gorica).
Igralci prstometa so se 25.
avgusta pomerili na helikopterski ploščadi pred Triglavskim domom na Kredarici,
to nedeljo z začetkom ob 9.
uri pa bo še odprto prvenstvo Podnarta.

Udeleženci kroparskega turnirja

