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Zbiratelj
Prešernovih del

Veslanja se še
ni naveličal

Radovljičan Marjan Vrabec hrani
izjemno zbirko knjig, med katerimi je
več kot 500 Prešernovih knjig.

Naš najboljši veslač Iztok Čop se
je pred začetkom priprav na novo
sezono odločil, da bo vztrajal še
vsaj eno leto, morda pa tudi še do
svetovnega prvenstva na Bledu in
olimpijskih iger v Londonu.
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Radovljica pred
občinskim praznikom

V nedeljo odprtje
novega drsališča

Osrednja proslava in podoknica Linhartu v četrtek, 11. decembra, odprtje obnovljenega atrija dan pred tem.

Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Radovljica - Letošnji občinski praznik, posvečenemu
spominu na rojstvo radovljiškega rojaka, dramatika Antona Tomaža Linharta, bo
bogat s slovesnostmi. V četrtek, 11. decembra, bo v Linhartovi dvorani osrednja

proslava s podelitvijo občinskih priznanj, na kateri bo
slavnostni govornik prof. dr.
Peter Fister. Pol ure pred
tem, ob 19.30 bo mešani
pevski zbor A. T. Linhart
pripravil podoknico Linhartu, sprehod z baklami od
spomenika Josipini Hočevar
v starem mestnem jedru

mimo Linhartove rojstne
hiše pa do Linhartovega spomenika. Dan pred tem, v sredo, 10. decembra, pa bo ob
18. uri v radovljiški graščini
odprtje obnovljenega atrija z
dvigalom.
V tokratni fazi obnove radovljiške graščine so namreč popolnoma obnovili in z dviga-

lom za gibalno ovirane opremili notranji atrij, zamenjali
pa so tudi streho ter prenovili zahodni, vzhodni in severni del fasade. Atriju so na notranji strani dodali tudi dva
lesena balkon, za investicijo,
ki so jo začeli lansko jesen,
pa namenili 650 tisoč evrov.
V obnovljenem atriju bo recepcija in informacijska točka
za celotno graščino ter centralno komunikacijsko mesto, je povedal direktor občinske uprave Boris Marčetič. V
nadaljevanju obnove graščine
bo sledila še izgradnja 100
kvadratnih metrov depojskih
prostorov na podstrešju za
potrebe muzeja, prenova
prednje fasade ter trakta, ki
graščino povezuje s cerkvijo.
Z deli bodo začeli že spomladi, obenem pa bodo začeli
tudi z opremljanjem baročne
dvorane ter dokončali prenovo kletnih prostorov, kjer nastaja še ena dvorana.
Na odprtju atrija bodo radovljiški gledališčniki uprizorili
tri prizore iz življenja radovljiške dobrotnice Josipine
Hočevar, katere stoto obletnico postavitve spomenika obeležujemo prav letos. Natančen program prireditev v decembru objavljamo na zadnji
strani Deželnih novic.

Športni park v Radovljici bo imel od nedelje dalje
novo pridobitev - sodobno drsališče bo začelo
redno obratovati prihodnji ponedeljek.

Drsališče bo v novem športnem parku skupaj s predstavniki Športne zveze Radovljica odprl župan Janko
Sebastijan Stušek v nedeljo,
7. decembra, ob 16. uri, ko
se bodo na novi ledeni ploskvi predstavili umetnostni
drsalci Drsalnega društva
Labod, člani Društva za kegljanje na ledu Bled in igralci
"broomballa".

Občina je za investicijo namenila 300 tisoč evrov; s
temi sredstvi je opremila ledeno ploskev in uredila
strojnico, s katero bodo ploskev vzdrževali. Sam objekt
je bil zgrajen že letos poleti,
ko so avgusta ob občinskem
prazniku odprli novo športno igrišče v centru Radovljice. Do zime so ga športni
navdušenci že redno uporabljali za hokej na rolerjih.
14. stran
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Potrjen osnutek
dveletnega proračuna

Krajevni praznik
na Dobravi

V Sloveniji bi se
rada ustalila

Zgodbe za male
planince

Tudi tokrat je proračun razvojno naravnan, je prepričan
župan Janko S. Stušek, opozicija svari pred prevelikim
zadolževanjem.

Dvainštirideset družin s Srednje Dobrave in okoliških
vasi je bilo 5. decembra 1941
izgnanih na prisilno delo v
Nemčijo.

Binta Jerala iz Gambije že
skoraj dve leti živi v Sloveniji, nesramnih opazk na račun barve svoje kože pa se
ne bo nikoli navadila.

Jana Remic je v samozaložbi pred kratkim izdala knjigo
zgodb s planinskih izletov.
Namenjena je tako otrokom
kot tudi staršem.
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V imenu Občine Radovljica
občankam in občanom
želim prijetno praznovaje
občinskega praznika 11. decembra in
vas vabim na praznične prireditve.
Janko S. Stušek
župan

www.gorenjskiglas.si
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Občinske novice
Radovljica

Simon Resman novi predsednik OO N.Si
Občinski odbor N.Si Radovljica je za svojega novega predsednika izbral Simona Resmana. Ta bo pri vodenju občinskega odbora nasledil Avgusta Mencingerja, ki je bil predsednik OO N.Si Radovljica od ustanovitve stranke. Simon
Resman je občinski svetnik in prav tako član Nove Slovenije od ustanovitve stranke. Odhajajoči predsednik je prepričan, da bo v stranko prinesel mladost, novo vrenje in dinamiko. Ob nastopu funkcije je novi predsednik dejal, da se
zaveda, da ga v tem mandatu čakajo pomembne naloge:
delo v občinskem svetu, volitve v evropski parlament, v občinski svet in državnozborske volitve, ena od njegovih prednostnih nalog pa bo tudi privabiti v stranko več mladih.
M. A.

Potrjen osnutek
dveletnega proračuna
Tudi tokrat je proračun razvojno naravnan, je prepričan župan Janko S. Stušek, opozicija svari pred
prevelikim zadolževanjem.
Marjana Ahačič

Radovljica

SDS proti prekomernemu zadolževanju občine
Svetniški skupini SDS meni, da z več kot 11 milijoni evrov
primanjkljaja novi proračun nikakor ne bo naravnan uravnoteženo. "Osnutek proračuna je bil svetnikom predstavljen kot velik dosežek, po našem prepričanju pa temelji na
prevelikem zadolževanju, kakršnega si občina doslej še ni
privoščila." Občina naj bi v letu 2009 zadolžila za 1,5 milijona evrov, v letu 2010 pa še dodatno za pol milijona evrov.
"V SDS smo temeljito pregledali proračun in ugotovili, da
je v teh časih sestavljen na nerealnih osnovah in izhodiščih.
Govoriti o razvojno naravnem proračunu, ki v dveletnem
obdobju podpira predvsem investicije na področju športa
in kulture (ob vsem spoštovanju do navedenih področij),
ob tem pa o spodbujanju gospodarstva praktično ni govora, je skrajno neresno početje. Če izvzamemo vlaganja v
poplavno sanacijo Krope, ki so povsem upravičena, lahko
brez napora ugotovimo, da so vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo daleč premajhna. Nerazumljivo nam
je tudi, da bodo nekatere investicije "zamrznjene", npr. izgradnja rekreacijskega parka v Radovljici, hkrati pa odpiramo novo investicijo - Atletski park Radovljica, ob osnovni
šoli A. T. Linhart" so še zapisali v sporočilu za javnost.
"Svetniška skupina SDS se je prav zaradi naštetega vzdržala dodatnih pobud in je soglasno glasovala proti sprejemu
osnutka proračuna. Županu smo predlagali, da ob zavedanju prihajajoče recesije pripravi uravnotežen predlog proračuna, ki bo temeljil na realnih osnovah, brez zadolževanja.
M. A.

Radovljica - Če bo Radovljiški občinski svet na prihodnji, decembrski seji potrdil
predlog odloka o proračunu,
bo občina imela proračun za
prihodnji dve leti. Svetniki
so namreč na novembrski
seji potrdili osnutek odloka
o proračunu za leti 2009 in
2010 ter letni program športa in stanovanjskega programa. Izhodišča za pripravo
proračuna je občinski svet
obravnaval na oktobrski seji,
za pripravo osnutka pa so
morali glede na načrtovane
prihodke predloge oklestiti
kar za okoli 14 milijonov tolarjev. Za leto 2009 so proračunski prihodki ocenjeni na
24,194 milijona, odhodki pa
na 25,461 milijona evrov. Za
leto 2010 prihodki znašajo
24,660 milijona in odhodki
25,247 milijona evrov. Razlika med prihodki in odhodki
bo pokrita z neporabljenimi
sredstvi iz letošnjega proračuna ter s predlaganim kre-

ditom v višini 1,5 milijona evrov v letu 2009 in 500 tisoč
evrov v letu 2010. Za investicije naj bi v prihodnjem letu
namenili kar 70 odstotkov
proračunskih sredstev, v letu
2010 pa 65 odstotkov. Med
prihodki je v obeh letih načr-

tovanih za 5,5 milijona evrov
državnih in evropskih sredstev, pridobljenih na razpisih.
Za programe in ukrepe na
področju občinske stanovanjske politike je v letih 2009 in
2010 predvidenih 1,611 mili-

jona evrov; med drugim je
načrtovana pridobitev devetih novih občinskih stanovanj. Za šport bo občina v
prihodnjih letih namenila
približno 3 milijone evrov, od
tega milijon za programe in
2 milijona za investicije.

Radovljica

Civilno gibanje ponovno opozarja
Civilno gibanje Za ohranitev zdravega podeželja, ki nasprotuje igralništvu v dvorcu Drnča v Dvorski vasi, v zadnjem
sporočilu za javnost znova opozarja na to, da je "radovljiški
župan J. S. Stušek in njegova koalicija je že dvakrat preprečila izvedbo legalno sklicane izredne seje občinskega sveta in
s tem preprečila razpravo ter ponovno odločanje o nelegitimno izdanem soglasju lokalne skupnosti o opravljanju
igralniške dejavnosti v dvorcu Drnča v Dvorski vasi". Kot
poudarjajo, je vlada z odločbo res zavrnila zahtevo za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji Dvorska vas 37a, a je v obrazložitvi
poudarila, da je obstoječa ponudba posebnih iger na srečo
na igralnih avtomatih v igralnih salonih že na meji družbene
sprejemljivosti igranja in da bi prekomerno povečevanje obsega tovrstne ponudbe lahko negativno vplivalo na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika. V civilnem
gibanju še opozarjajo, da investitor kljub ustavitvi gradnje s
strani gradbene inšpekcije po njihovih podatkih še vedno
nadaljuje z gradnjo. M. A.
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Podjetniki svarijo pred stagnacijo
Čimprejšnja prenova leškega letališča je nujna, so prepričani na združenju poslovnih uporabnikov
letališča Lesce.
Marjana Ahačič
Lesce - "Pred kratkim je
naše podjetje izdelalo letalo
za francoskega kupca. Da bi
ga lahko preizkusili, smo ga
morali razstaviti, naložiti na
tovornjake in prepeljati v Ajdovščino, kar je celotni ekipi
vzelo ves dan dela. Če bi
imeli doma primerno letališče, bi to lahko opravili v
nekaj urah. Predstavljajte si,
kakšen prihranek časa in denarja bi bil to," je nujnost
čimprejšnje prenove leškega
letališča na novinarski konferenci združenja poslovnih
uporabnikov letališča Lesce
slikovito pojasnil Franc Novak, lastnik podjetja Glider
servis. "Gospodarska kriza
nas zaenkrat še ni dosegla, a
se moramo nanjo tudi mi
pripraviti. Če hočemo preživeti, je nujna prenova letališča in njegov razvoj, katerega osnova je prestavljena,
asfaltirana vzletno pristajalna steza s sodobno infrastrukturo," je prepričan Tomaž Avsenek, predsednik
združenja poslovnih uporabnikov letališča Lesce.
Združenje je nastalo kot posledica nuje, da tisti, ki letališče uporabljajo v poslovne

namene, stopijo skupaj v
prizadevanjih, da se stanje
uredi v dobro vseh uporabnikov, je še pojasnil na nedavni novinarski konferenci. Od gospodarskih dejavnostih, povezanih z letališčem, namreč ta čas živi vsaj
750 zaposlenih.
Kot poudarjajo v združenju,
vidijo prihodnost letališča v
dejavnostih na področju tehnike - kot so servisiranje in
montaža letal, modelarstvo
ter šolanje mladih - letališče
pa naj bi postalo tudi pomembna turistično infor-

macijska točka za vse, ki
prihajajo na Gorenjsko.
Svojo priložnost vidi v Lescah tudi slovenska Gorska
reševalna služba. "Ker je
megla na Brniku pogosto
vzrok, da helikopter GRS v
najbolj kritičnih trenutkih
ne more vzleteti - to pa je
lahko usodno za nekoga, ki
mu vsak trenutek pomeni
življenje - smo ugotovili, da
bi bile Lesce za postojanko
gorskih reševalcev bistveno
primernejše," meni Miro
Pogačar, predsednik GRS.
"Poleg tega potrebujemo

lastne prostore - tako poslovne kot tudi prostor za
izobraževanje. Lesce so blizu območju, kjer opravimo
največ reševanj, pa tudi območje, od koder prihaja največ slovenskih gorskih reševalcev," je še poudaril.
Združenje je na radovljiškega župana Janka S. Stuška
že naslovilo pismo z vprašanji o usodi letališča ter ga
pozvalo, naj občina čim prej
začne s postopki za izdelavo
prostorske ureditve, ki jim
bo omogočala nadaljnje
delo.
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Pogovor

Za nami je pestro leto

Pomembna pri
slovenski osamosvojitvi

Župan Janko S. Stušek iztekajoče se leto ocenjuje kot uspešno in napoveduje številne
aktivnosti v prihodnjem.

Letos mineva 40 let od ustanovitve Teritorialne
obrambe, ki je odigrala ključno vlogo v času
osamosvajanja Slovenije in prerasla v Slovensko
vojsko.

Bližamo se koncu leta, ki je
bilo tudi v Radovljici pestro
na različnih področjih.
Kako ga ocenjujete na gospodarskem in političnem
področju?
"Brez dvoma je bilo iztekajoče se leto v političnem
smislu posebno, ker so precejšnjemu delu dale svoj pečat volitve. Na delu gospodarstva, ki ga izvaja in stimulira občina, smo bili
uspešni; kljub zgodnji zimi
je bilo storjenega veliko.
Obnova graščine bo za letos
zaključena - gre za investicijo v vrednosti okoli 600 tisoč evrov, za vrtec na Posavcu smo namenili 2,1 milijona evrov, začeli smo s komunalnim urejanjem bodočega Vurnikovega trga. Tudi
rekonstrukcija dela regionalne ceste v Lipniški dolini
spada med tista dela, ki morajo biti zaključena še pred
koncem leta. Tu sicer nismo investitor, smo pa s prizadevanji in vplivanji na načrte DRSC. Športno igrišče
pri šoli Staneta Žagarja Lipnica v vrednosti 700 tisoč
evrov je v izdelavi; zaključeno bo v naslednjem letu, že
v nedeljo bomo odprli drsališče v Radovljici. Rekonstrukcija ceste Svobode je v
tistem delu, ki je bil načrtovan za letos, izpolnjena, ni
pa zaključena, saj gre za nekajletni projekt. Obnove na
šolah so bile opravljene že v
poletnih mesecih, pri obnovi Krope, ki je tekla vse leto,
pa so bili izpolnjeni vsi
predvideni projekti. Uspeli
smo celo prepričati upravljavca državne ceste, da je
zaključil oziroma utrdil cesto in zgradil oporni zid ob
Kroparici. Veliko je obnovljene kanalizacijske infrastrukture, zlasti tam, kjer je
šlo za ureditev avtocestnih
deviacij, ko smo vzporedno
obnavljali tudi infrastrukturo. Žal nismo uspeli zgraditi pločnika v Podnartu, dogovorili pa smo se za odkup
hiše, ki je neobhodno potreben, da se cesta in pločnik
uredita."
Kaj pa od občine neodvisno
gospodarstvo?
"Žal se recesija pozna tudi
pri nas. Tako imajo težave v
proizvodnji v Elanu, kjer
sem bil pred kratkim na obisku in se seznanil s trenutno situacijo. Tudi nekateri
drugi gospodarstveniki že
poročajo o težavah, o odpovedih naročil, predvsem tistih, ki so izrazito vezana
na izvoz na zahodne trge."
Leto je prav gotovo zaznamovalo jesensko odprtje
dela avtoceste mimo Radovljice. Lahko po nekaj mese-

Janko S. Stušek, župan
cih že ocenite, kako vpliva
na življenje v občini?
"Pridi domov, boš poslušal
tišino ... me je poklicala
žena tisti dan, ko so zaprli
staro magistralko ... Brez
dvoma je avtocesta zmanjšala hrup pa tudi razdalje in
čas, zlasti na - tudi moji pogosti poti do Ljubljane.
Mislim, da so jo občani dobro sprejeli, razbremenila je
naše lokalne ceste. Res pa
je, da je kanal, v katerem je
speljana, naredil svoje na
področju turizma. Gostje se
bodo pri nas ustavljali le še
namenoma, ne mimogrede
in na nas je, da jih bomo
pritegnili ter naš turizem iz
tranzitnega spremenili v destinacijskega.”
Kako ta hip kaže z letališčem v Lescah? Prestavitev in
asfaltiranje vzletno-pristajalne steze je bila načrtovana že za jesen ...
"Zelo mi je žal, da se vse
skupaj že tako dolgo zapleta
in da še vedno ne morem
reči, kdaj in kako bomo dobili gradbeno dovoljenje.
Prizadevamo si, vloga je na
upravni enoti, vendar s strani nekaterih sosedov predvsem pa Društva gibanje
proti širitvi in hrupu letališča Lesce kaže, da bodo izkoristili vsa pravna sredstva za
zaustavitev obnove. Menim,
da nimajo prav. In če se bo
zaradi njihovega ravnanja
izkazala gospodarska oziroma občinska škoda, bomo
sprožili ustrezne postopke
za ugotavljanje odgovornosti. Po načrtih bi morala biti
rekonstrukcija steze zaklju-

čena letos oktobra. Verjamem, da bo zaključena do
poletja naslednjega leta."
Še pred novim letom boste
občinskemu svetu v potrditev posredovali proračun za
prihodnji dve leti. Katera so
glavna izhodišča, ki so vas
vodila pri pripravi?
"Proračun, ki je v osnutku
že sprejet in bo kot predlog
obravnavan na občinski seji
17. decembra, je že tretjič v
mojih mandatnih obdobjih
dveleten. Takšen ima velike
prednosti predvsem zaradi
lažjega načrtovanja daljših
investicij. Proračun za leto
2009 bo približno 5 milijonov višji kot letošnji. Podlage za pripravo so bili zaključki del, ki so že v teku,
zakonske obveznosti, ki jih
ima občina - otroško varstvo, šolstvo, šport - in tudi
projekti, s katerimi smo
kandidirali na državna in
evropska razvojna sredstva
in pri katerih moramo zagotoviti svoj delež. Proračun seveda temelji na planskih razvojnih osnovah in
na načrtih razvojnih programov, ki so obvezen del proračuna. Temelji pa še na
predhodni pobudi vsem porabnikom
proračunskih
sredstev, da nam sporočijo
in dopolnijo načrte razvojnih programov, kar so tudi
storili in kar je povzročilo
presežek porabe za 14 milijonov evrov. Ker ni zagotovljenih zadosti prihodkov,
smo občinskemu svetu
predlagali zadolžitev: za
leto 2009 1,5 milijona evrov, kar je v skladu s predpi-

Katere so torej prednostne
naloge občine v prihajajočem letu?
"Ena je prav gotovo ureditev
Vurnikovega trga - priprava
prve faze, to je podzemne
garaže in seveda ureditev
vseh komunikacij. Druga je
zaključek rekonstrukcije
Ceste svobode, potem adaptacija trgovine na Posavcu
obenem z obnovo petih stanovanj in seveda nadaljevanje del v Kropi, za kar so
tudi zagotovljena sredstva.
V Kropi bomo preselili in
popolnoma obnovili tudi
zdravstveno postajo. Nadaljevali bomo z gradnjo pločnika do osnovne šole v Lipnici, nujen pa je tudi sprejem strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda
občine ter priprava prometne strategije občine. Načrtujemo prestavitev letališke
steze v Lescah, gradnjo nekaterih kolesarskih stez in
nadaljevanje gradnje vodovoda Podgora, pa zaključek
investicije v Dermski grad,
zaključek izgradnje ceste za
Verigo.”

Danica Zavrl Žlebir
Poljče - Osrednja gorenjska
proslava v počastitev obletnice je bila minuli petek v Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah. Slavnostni govornik je bil nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan,
ki je bil ob predsedniški nalogi tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske. Na srečanju je
prvič v vlogi obrambne ministrice nastopila Ljubica Jelušič, ki je poudarila pomen teritorialne obrambe in vojne
za Slovenijo ter že slovenske
partizanske vojske za našo
zgodovino in današnje vrednote domoljubja. Dvorano
centra v Poljčah so povsem
napolnili pripadniki teritorialne obrambe in veterani vojne za Slovenijo, med njimi je
bil tudi predsednik gorenj-

skega združenja Janez Koselj, ki je pozdravil številne
goste te okrogle obletnice.
Med gosti so bili poleg Janka
S. Stuška, župana domače
občine Radovljica, še župani
Borut Sajovic iz Tržiča, Tomaž Tom Mencinger z Jesenic in Peter Torkar iz Gorij.
Nekdanji predsednik države
Milan Kučan je spregovoril o
nastanku teritorialne obrambe leta 1968, ki so jo ustanovili zaradi spreminjanja jugoslovanske vojaške doktrine, njenem delovanju, njeni
odločilni vlogi v vojni za Slovenijo in o tem, kako je prerasla v sodobno in profesionalno Slovensko vojsko. V
kulturnem programu sta sodelovala Veteranski pevski
zbor OZ VVS Zgornja Gorenjska in kvintet trobil Orkestra slovenske vojske.

Foto: Gorazd Kavčič

si in možnostmi, ki jih občina ima, in za leto 2010 500
tisoč evrov. S tem smo uravnovesili proračun, v katerem je razmerje med investicijskim delom ter transfernim delom za leto 2009
približno 70 proti 30 v korist investicij in za leto 2010
65 proti 35, prav tako v korist investicij."

Marjana Ahačič

Slavnostni govornik ob 40-letnici Teritorialne obrambe
Slovenije je bil nekdanji predsednik Milan Kučan.
Radovljica

Smo pred drugim letošnjim
občinskim praznikom. Kako komentirate dileme o
tem, ali naj ima občina le en
praznik ali še vedno dva?
"Menim, da so ljudje sprejeli oba praznika. Izkazalo
se je tudi, da ima spominski praznik na ustanovitev
Cankarjevega
bataljona
simbolično vrednost. Neplodno, nerealno in zavajajoče je neprestano to elementarno borbo iz leta
1941 omenjati slabšalno.
Tisti, ki tega praznika ne
sprejmejo, bi pač morali
imeti takšno širino, da ga
vsaj tolerirajo. Mislim pa,
da ne smemo ne podcenjevati ne sramovati se in ne
pozabiti te zgodovine, ki je
brez kančka dvoma pomagala ustvariti našo sedanjost in samostojnost. Takrat tudi nagrajujemo ljudi,
ki so nekaj več kot drugi dosegli prav na področjih
dela, športa in posebnih aktivnosti. Ob dnevu rojstva
Antona Tomaža Linharta
praznik povezujemo z njegovo simboliko: prosveto,
kulturo in vzgojo. Občina
ima tako z dvema praznikoma dve roki in nekaj več od
drugih, tako po duhovni kot
po organizacijski plati."

Občinski svet o novi ravnateljici vrtca
Radovljiški občinski svet je na zadnji seji izdal mnenje, da je
Irena Kotnik, vzgojiteljica v vrtcu Radovljica, najustreznejša
kandidatka za razpisano delovno mesto ravnateljice Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica. Kotnikova, diplomirana
pedagoginja s 33-letnimi izkušnjami na področju vzgoje in
izobraževanja, je ena od šestih kandidatk, ki so se ob upokojitvi dosedanje ravnateljice Francke Kocjan prijavile na razpisano delovno mesto in ustrezale razpisnim pogojem. Končno odločitev o izbiri bo sprejel Svet Vrtca Radovljica. M. A.
Radovljica

Državni zbor obvestil o koncu postopka
Predsednik državnega zbora dr. Pavel Gantar je v začetku
novembra Občino Radovljica tudi uradno obvestil, da je bil
sredi oktobra s prenehanjem mandatne dobe prejšnjega
sklica parlamenta končan postopek za sprejem predloga za
ustanovitev občine Lipniška dolina. Občinski svet je namreč
na seji konec oktobra sprejel sklep, da ne more oblikovati
mnenja o predlogu za ustanovitev občine Lipniška dolina,
dokler od državnega zbora ne dobi odgovora o pravnem statusu pobude. Glede na to, da je postopek v državnem zboru
dokončno zaključen, pa je končan tudi s predlogom
povezani postopek v radovljiškem občinskem svetu.
Radovljica

Prehitro po cesti med Lescami in Bledom
Predsednik občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na policijsko postajo Radovljica naslovil pisno pobudo za večkratno preverjanje dovoljenih voznih
hitrosti na odseku ceste med Lescami in Bledom. To je storil
na pobudo svetnice Helene Kralj, ki je opozorila, da so na
omenjenem odseku prav zaradi prevelike hitrosti pogoste
prometne nesreče, tudi s smrtnim izidom, pa čeprav je
hitrost tam omejena le na 70 kilometrov na uro. M. A.
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Radovljica

Bernard Nežmah v radovljiški knjižnici

Foto: Anka Bulovec

V Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici je na zadnjem torkovem večeru Jože Dežman gostil priznanega
slovenskega sociologa in novinarja dr. Bernarda Nežmaha.
Nežmah je predstavil svojo zbirko intervjujev Zrcala komunizma, srečanje pa je obeležilo 2. ponatis leta 2007 izdane
knjige. Knjiga je nastala kot razmišljanja serije v tedniku
Mladina objavljenih intervjujev s sogovorniki, ki so proučevali in bivali čas komunizma in postkomunizma. Avtor je v
seriji 23 intervjujev z različnimi sogovorniki, ki se jih je
dotaknil komunizem, skušal predstaviti ne ravno šolsko pojmovanje časa, ki ga ima vsak v drugačnem spominu. Namen pogovorov je bil razkrivati neznano, zamolčano, skrito
in spregledano, tako da so intervjuji zastavljeni kot mozaik
nekega polpreteklega časa, ki se zrcali v vednosti. Nežmahovi intervjuvanci vsak po svoje doživljajo omenjeni čas, avtor pa jih kot odlični poznavalec zgodovine poskuša soočiti
njegovim odnosom do sistema, ki ga je zaznamoval. S. H.

Jože Dežman in dr. Bernard Nežmah v radovljiški knjižnici
Radovljica

Brezposelnost zaenkrat ni bistveno večja
Kljub krizi v gospodarstvu na Uradu za delo Radovljica
opažajo, da je zaenkrat gibanje brezposelnosti pričakovano
in ne odstopa bistveno. "Konec oktobra smo imeli prijavljenih 505 brezposelnih oseb, kar je dobrih osem odstotkov
manj kot lani v enakem času. Število brezposelnih se zaenkrat ne povečuje bistveno, čeprav nekoliko narašča priliv
zaradi stečaja (likvidacije v Ibiju in Aquasavi), presežnih
delavcev in izteka zaposlitev za določen čas. Odpuščanja
delavcev so na trgu prisotna, a jih bomo v večji meri začutili
v začetku prihodnjega leta, ko bodo prišli v evidenco delavci, ki jim bo poteklo delovno razmerje za določen čas ob
koncu leta. S kakšno dinamiko se bo priliv nadaljeval v
naslednjih mesecih leta 2009 pa je predvsem odvisno od
razmer na trgu oz. od tega, ali se bo kriza nadaljevala," je
pojasnila vodja urada Mojca Klement. Priliv brezposelnih na
Uradu za delo Radovljica pa naj bi se povečal že kmalu po
novem letu, ko pričakujejo prve delavce Elana (skupaj jih
nameravajo odpustiti 180). "Vse je odvisno od tega, kdaj
bodo v Elanu delavcem vročali odločbe o prenehanju delovnega razmerja. Od dneva vročitve dalje namreč tečejo
odpovedni roki, ki trajajo od 30 do 150 dni, odvisno od
dolžine delovne dobe pri delodajalcu ..." A. H.

Največji problem je cesta
Tone Kapus, član občinskega sveta (LDS).
Cveto Zaplotnik
Ali se lahko na kratko predstavite?
"Že od rojstva pred skoraj
65 leti živim v Kamni Gorici. Končal sem Višjo tehniško varnostno šolo. Delovno
dobo, 41 let, sem odslužil v
Plamenu Kropa, Suknu Zapuže, Savi Kranj, Občini Radovljica in zadnjih šest let
kot samostojni podjetnik. Z
ženo imava hčerko in sina
ter enega vnuka."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno in kaj pokritizirali?
"V zadnjih desetih letih je
občina veliko napredovala,
zlasti na področju infrastrukture, kulture in športa.
Že kar velik del občine ima
urejeno kanalizacijo s priključkom na čistilno napravo, veliko občanov že koristi
ekološko manj škodljiv zemeljski plin, praktično vsi
občani so oskrbovani s pitno
vodo iz javnega vodovoda,
urejajo se lokalne ceste in
kolesarske poti. Po naravni
ujmi pospešeno urejamo trško jedro Krope. Zaživele so
obrtne cone, nastajajo tudi
nove. Velik napredek je bil v
Linhartovi dvorani, muzejih, galerijah in zlasti v Graščini. Med športnimi objekti
so bili prenovljeni radovljiško in kroparsko kopališče,
nogometno igrišče v Lescah,

itd., na novo zgrajeni športni park v Radovljici, igrišče
za odbojko na mivki v Kropi,
otroška igrišča, gradi se nov
atletski stadion pred osnovno šolo v Lipnici.
Na sejah občinskega sveta
me izredno moti nizka stopnja kulture dialoga, posebno
pa veliko negativne energije
zlasti enega svetnika, ki se
sicer sam razglaša za velikega demokrata. S svojimi kritizerskimi nastopi ustvarja
nemogoče vzdušje na sejah.
Nima pa boljših predlogov
za razvoj občine."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako ga rešiti?
"Problemov je veliko, eden
od teh je tudi neenotnost v
občinskem svetu. Ustanavljanje različnih združenj in
skrivanje pod besedo demokracija je vse prepogosto čisto navadno nagajanje županu. Pri tem se izgublja veliko energije in časa, zato se
občina ne razvija tako hitro,
kot bi se lahko. Bojim se, da
se bodo investitorji začeli izogibati občine in v prihodnje ne bo novih delovnih
mest. Rešitev? V večjem
medsebojnem zaupanju in
zaupanju stroki."
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"V vsej Lipniški dolini je največji problem cesta, ta se po

Tone Kapus I Foto: Anka Bulovec
"kapljicah" izboljšuje, vendar
pa ostaja najnevarnejši odsek
- lancovški klanec. Upam, da
bo rekonstruiran v letu 2010.
Kamna Gorica ima še ohranjeno staro vaško jedro, žal
njegovo podobo motita propadajoča Kapsova graščina in
zgradba bivšega Zavoda Matevža Langusa. Obe bi morali
obnoviti. Vem, da je to skoraj
nemogoče, ker je posredi lastništvo. Zgradbo zavoda bi
lahko preuredili v dom starostnikov. Tudi kapelica blizu
rojstne hiše Matevža Langusa
in najbližja okolica še čakata
na obnovo oz. ureditev."

Kako preživljate prosti čas?
"Teče tretje leto, odkar sem
upokojen. Zelo rad delam
doma na vrtu pa tudi pri hiši
je treba vedno kaj storiti. Za
zdravje skrbim s sprehodi
in lažjimi športi, občasno
skočim tudi v tople kraje.
Aktivno se udejstvujem tudi
v nekaterih združenjih sem predsednik KO Združenja borcev za vrednote
NOB Srednja DobravaKamna Gorica, in društvih,
pa tudi v stranki LDS, kjer
sem član sveta stranke in
podpredsednik OO Radovljica."

Gorski reševalci obdržali predsednika
Na izrednem zboru gorskih reševalcev v Poljčah so delegati zavrnili odstop predsednika zveze
Mira Pogačarja.
Simon Šubic
Poljče - Radovljičan Miro
Pogačar kljub nepreklicnemu odstopu ostaja predsednik Gorske reševalne zveze
Slovenije (GRZS), so konec
novembra na izrednem zboru v Poljčah odločili delegati
vseh sedemnajstih društev
oziroma postaj gorske reševalne službe v Sloveniji. Na
tajnem glasovanju je bilo
proti razrešnici 37 delegatov, za odstop pa 29 delegatov.
"Ključni razlogi za odstop so
bili nespoštovanje napisanih in nenapisanih pravil
delovanja GRZS, postavljanje lokalnih (društvenih) interesov nad interesi zveze,
nespoštovanje in kršenje
ustanovne pogodbe ter nespoštovanje funkcije predsednika zveze. Glavni razlog
za odstop je razhajanje v pogledih na prihodnost GRZS.
Kot zveza moramo navzven
delovati enotno, s strategijo,
saj imamo status javnega
pomena, ukvarjamo se s humanitarno dejavnostjo. Če

je bil leta 2006 cilj le osamosvojitev gorskih reševalcev,
potem še dolgo ne bomo
prava gorska reševalna služba," je Pogačar naštel glavne
razloge za podan odstop,
med ključnimi problemi pa
je navedel tudi plačilno nedisciplino in nesmotrne zahteve po novi opremi v nekaterih društvih ter neurejene
evidence članstva. "Moja kritika ne leti na članstvo
GRZS, temveč na načelnike
postaj oziroma predsednike
društev, ki v lokalnem okolju
zelo dobro delajo, ne izpolnjujejo pa svojih obveznosti
do zveze," je še pojasnil Pogačar in poudaril, da zaradi
podanega odstopa reševalno
delo v zadnjih mesecih ni trpelo.
Zaradi neizglasovane razrešnice tako Pogačar ostaja
predsednik zveze do rednega občnega zbora, ki bo čez
poldrugo leto. "Če je takšna
volja večine, potem čutim
dolžnost, da zberem toliko
energije in voz peljem naprej. Ne pričakujem, da se
bodo težave sedaj razblinile,

Miro Pogačar ostaja predsednik Gorske reševalne zveze
Slovenije. I Foto: Simon Šubic
zato se bo treba z načelniki
oziroma predsedniki vseh
postaj in društev gorske reševalne službe usesti za isto
mizo in pogovoriti. Vseeno
upam, da bomo iz razprave
na izrednem zboru kaj koristnega potegnili in da se
bomo znali odslej bolj kon-

struktivno pogovarjati. Zagotovo pa moramo do rednega
zbora pripraviti dolgoročno
vizijo gorske reševalne službe, kar je zlasti v interesu tistih, ki nas najbolj potrebujejo, to pa so ponesrečenci,"
je Pogačar komentiral rezultat izrednega zbora.
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Krajevne novice

Krajevni praznik
na Dobravi

Lesce

Adventni venčki

Dvainštirideset družin s Srednje Dobrave in okoliških vasi je bilo 5. decembra 1941 izgnanih na
prisilno delo v Nemčijo.
Simon Habjan
V spomin na ta dan krajani
KS Dobrava obeležujejo krajevni praznik. Dosedanje
uspehe, načrte, pa tudi težave je opisal predsednik KS
Peter Urbanija.
Katere projekte ste uresničili v obdobju od lanskega krajevnega praznika?
"Nadaljevala so se dela v
okolici doma krajanov. Kulturna dvorana v kletnih
prostorih je poleg sanitarij,
novih oken in vhodnih vrat
sedaj dobila še lepo urejen,
tlakovan dostop. Postavili
smo pozdravne table v obliki
kozolcev ob vpadnicah v vasi
naše krajevne skupnosti. S
Telekomom se dogovarjamo
za nadgraditev obstoječega
omrežja, ki bi zagotavljalo
širokopasovni dostop, IP TV
in ostale vrhunske storitve.
Usposobili smo pisarno KS,
naročili telefonski priključek in internetni dostop.
Krajanom so dvakrat na teden omogočene uradne ure
in sicer ob ponedeljkih popoldne in petkih dopoldne.
Sanirali so se najbolj
uničeni deli krajevnih cest
na Zg. Dobravi."
Kakšni so načrti dela za prihodnje leto?

Peter Urbanija
"Nadaljevali bomo s sanacijo cest ter dokončno uredili
pisarno in mladinske prostore. Na željo velikega dela
krajanov pa bo potreben do-

govor s Komunalo Radovljica. Kar nekaj stvari nas boli.
Pred leti smo krajani na
obroke kupili smetnjake, sedaj pa zanje plačujemo naj-

Danes, v petek, 5. decembra, bo ob krajevnem
prazniku ob 18. uri proslava v dvorani doma
krajanov. Slavnostni govornik bo Franc Ješe s
Sp. Dobrave. Sledil pa bo kulturni program, na
koncu pa še simbolična pogostitev.

emnino. Oskrbo z vodo imamo na nivoju tretjerazvitega
sveta, položnice pa dobivamo nadvse evropske. Ne
strinjamo se tudi z zaračunavanjem čiščenja odpadnih voda po porabljeni pitni
vodi. Dokler ni zgrajena kanalizacija, morajo krajani
imeti možnost izbire glede
odvažanja komunalnih odplak, prav tako pa podeželje
večje količine vode porabi
tudi izven gospodinjstva.
Nesmiselno je v vsakem gospodinjstvu pričakovati dva
števca, sploh če gospodinjstvo ni kmetijsko orientirano. Zaradi takšnih nepremišljenih in posplošenih
sklepov je življenje na podeželju mnogo dražje od življenja v urbanih delih občine."
Urbanija pa je imel tudi pomisleke glede obnove stanovanj, ki jih obnavlja Občina.
"V prvem nadstropju doma
krajanov občina obnavlja
stanovanje. Tudi to je žulj za
krajane, saj stavbo dobro poznajo in vedo, kako je dotrajana. Menimo namreč, da je
potrebno stavbo najprej v celoti obnoviti. Poleg tega pa
je med krajani mnenje, da
pri vselitvi v dobro obnovljeno stanovanje morajo imeti
krajani prednost." je svoje
razmišljanje zaključil predsednik.

Gasilci iz Podnarta dobili novo vozilo
Letos so gasilci PGD Podnart dobili novo vozilo ter uresničili ves program dela za leto 2008.
So med najaktivnejšimi gasilci v občini.
Valerija Keršič
Podnart - Društvo in sodelovanje s krajani je predstavil
poveljnik PGD Podnart ter
podpoveljnik Gasilske zveze
občine Radovljica Bine Perič.
Letos ste v PGD Podnart zamenjali vodstvo.
"Tako je, po dolgih letih
smo zamenjali vodstvo.
Novi predsednik je Sašo
Finžgar, blagajničarka pa
Sanda Markovič. Ostalo vodstvo je podaljšalo svoj mandat. Po več kot 17 letih dela
sta se od funkcij poslovila
predsednik Janez Erman in
blagajničarka Ivica Šušmelj.
To so člani, ki so ustvarjali
društvo, praktično začeli iz
nič in ustanovili to, kar imamo. Vsi ostali se trudimo
nadaljevati po svojih najboljših močeh. Lahko bi rekel,
da se borimo iz dneva v dan.
V sodobnem času ljudem

resnično ostaja vse manj
prostega časa in volje za
prostovoljno delo. Sami zaenkrat s številčnostjo kadra
še nimamo problemov, zadevo obvladujemo z močno voljo nekaterih posameznikov,
ki za seboj dobesedno vlečejo
čredo drugih članov. Te najaktivnejše člane poskušamo
kar najbolje stimulirati z raznimi nagradami in ugodnostmi v društvu, kar pa ne
pomeni, da dobivajo denar.
Do danes so vsi člani društva
vse delo opravili brezplačno,
kar je pri okoli 5000 opravljenih ur letno za gasilsko
društvo in kraj pohvalno. Seveda ne smemo pozabiti tudi
naših podjetij v KS Podnart,
s katerimi imamo dogovorjene izhode v dopoldanskem
času za primer intervencije.
Tudi to so dejavniki, ki pripomorejo k temu, da imamo
trenutno zadostno število
članstva."

Kupili ste novo vozilo, katero in zakaj?
"Vozilo je društvo moralo
kupiti glede na veljavno zakonodajo, ki določa, da
mora naše društvo poleg vozila s cisterno, ki ga že imamo, obvezno imeti še vozilo
za prevoz moštva. Upravni
odbor je potrdil le izbiro in
finančni plan investicije v
vrednosti 27 tisoč evrov.
Vsa sredstva smo zagotovili
z lastno dejavnostjo, delom,
pomočjo krajanov ter podjetij v naši KS, ki nas finančno podpirajo, saj se zavedajo, da gasilci v primerjavi z
drugimi organizacijami ne
delujemo za lastni interes,
temveč za interes kraja in
krajanov.
Vozilo s cisterno, ki smo ga
prevzeli v lani, pa je financirala tudi Občina Radovljica."
In kakšni so načrti za prihodnost?

"Društvo ima vzpone in
padce. Po mojem mnenju
smo nekje na vrhu vzpona.
Sam si želim le, da bi ta vrh
držal čim dlje. S tehniko in
vozili smo sedaj opremljeni
zelo dobro. V prihodnje
bomo sredstva poskušali še
bolj vlagati v članstvo, v naše
gasilce, ki se izpostavljajo
raznim nevarnostim. Prav
gotovo bomo zanje poskrbeli z najboljšo zaščitno opremo, saj si ne želimo, da bi
na intervencijah prihajalo
do kakšnih hujših poškodb.
V prihodnosti pa bo potrebno rešiti prostorsko stisko.
Menim, da smo edino gasilsko društvo v Sloveniji, ki v
svojem gasilskem domu
nima lastnega stranišča, težavo predstavlja tudi streha
na objektu, ki nam ob deževju že zamaka, in še bi
lahko našteval. Prepričan
sem, da bomo s skupnimi
močmi tudi te težave rešili."

Izdelovanje adventnih venčkov
V župnišču v Lescah so v mali veroučni učilnici organizirali
v soboto, 29. novembra, delavnico za izdelovanje adventnih
venčkov. Letošnjo delavnico sta vodili Špela Vidic in sestra
Goša iz reda Frančiškank Marijinih Misijonark. Za zelenje
sta pravočasno, še pred snegom, poskrbela župnik Štefan
Babič in Vinko Kavaš. Ob prijetnem druženju in pomenku
so v rokah mladih umetnikov z malo pomoči odraslih nastajali lepi adventni venčki. Blagoslovljeni so bili pri drugi
sveti maši 30. novembra, na prvo adventno nedeljo. I. K.
Radovljica

Radovljiški upokojenci v prestolnici
Društvo upokojencev Radovljica je priredilo obisk razstave
slovenskih impresionistov in knjižnega sejma. Med kulturne
dejavnosti Društva upokojencev Radovljica sodi tudi obisk
nekaterih pomembnih kulturnih dogodkov, pravi predsednik sekcije za kulturno dejavnost Franc Markelj. Zato so za
svoje člane organizirali avtobusni izlet v Ljubljano. Člani so
bili navdušeni nad izjemno razstavo, z zanimanjem pa so si
ogledali tudi pester knjižni sejem v Cankarjevem domu.
A. B. V
Radovljica

Miklavž za Sožitje
Sožitje, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje bo imelo
prednovoletno srečanje z obiskom Miklavža danes, v petek,
5. decembra, ob 16. uri v Hotelu Astoria na Bledu. Ob tej priložnosti se jim bosta pridružila tudi predstavnica Območnega združenja Rdečega križa Radovljica in predstavnik
družbe Petrola. Vsem otrokom bosta podarila igrače, ki so
bile zbrane v akciji "Podari igračo in nasmeh". V. K.
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Krajevne novice

O aktualni upokojenski
problematiki

Novo dvigalo za Vido
Kaj vse je mogoče, če ljudje znajo prisluhniti in
pomagati sočloveku.
Ivanka Korošec
Radovljica - Vida Rozman je
invalidka že od otroštva. V
Radovljico je iz rojstne Češnjice prišla leta 1972. V njeno stanovanje na Cankarjevi
29 vodi 16 stopnic. Zadnja
leta jih zaradi zdravstvenih
problemov premaguje vse
težje, kar so opazili tudi sosedje. Prav od njih je prišla
spodbuda, da nekaj naredi za
lažji dostop do stanovanja.
Dvigalo, ki ga je dobila Vida,
ni samo kakšna dvižna ploščad, ampak je pravo dvigalo ima vse, kar imajo veliki!
Vgradili so ga v odprtino
med stopnicami in vanj se
bo, če bo potrebno, lahko zapeljala z invalidskim vozičkom. Vsi sosedje so dali soglasje, izvajalec je bilo podjetje Inovacija iz Miklavža na
Dravskem polju. Pripravljalna dela so se začela že konec
januarja. Potrebno je bilo

sosedi in vsemi, ki so Vidi
pomagali, so dvigalo predali
v uporabo.
Dvigalo je Vida imela namen
financirati sama. Že dalj časa
je vedela, da bo potrebno nekaj ukreniti, v skrajnem primeru tudi selitev drugam,
vse to pa je vezano s stroški.
Toda še pred zaključkom del
so sosedje zbrali nekaj denarja in ji ga izročili. "To je bilo
zame prav ganljivo. Ne
samo, da so več kot dva meseca prenašali ropot in prah,
tudi materialno so me podprli," je hvaležna Vida. Na pobudo sosede je nekaj denarja
prispeval tudi občinski odbor
RK Radovljica.
Vida se želi zahvaliti vsem, ki
so ji kakorkoli pomagali moralno in materialno, predvsem bratu Tonetu in sosedom, pa seveda tudi vsem
ostalim. "Ko doma ne gre
več, običajno ostane ustanova - dom. Prej je vredno stori-

V začetku meseca je bil v prostorih DU Radovljica posvet Zveze društev upokojencev Slovenije, Pokrajinske zveze društev upokojencev za Gorenjsko in predsednikov društev upokojencev zgornje Gorenjske
Ivanka Korošec
Radovljica - Posvet je organiziral, sklical in vodil predsednik PZDU za Gorenjsko Janez Šolar. Gostitelj posveta je
bilo, v dogovoru s sklicateljem, Društvo upokojencev
Radovljica. Sestalo se je 28
udeležencev, predvsem predsednikov oziroma namestnikov DU zgornje Gorenjske,
gosta pa sta bila tudi predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh
Novak in tajnik ZDUS Bogdan Urbar. O srečanju sem se
pogovarjala s predsednikom
Društva upokojencev Radovljica Francem Renkom.
Kaj je bil osnovni namen
tega posveta?
"Osnovni namen je bila predstavitev in razprava o doslej
opravljenem delu ZDZS in
PZDU za Gorenjsko. Temeljno informacijo je podala dr.
Mateja Kožuh Novak, nakar je
sledila razprava. Predsednica
je poudarila, da so bili glavni
napori ZDUS storjeni v smeri
zastopanja interesov upokojencev v segmentu sodelovanja pri določanju višine pokojnin in predstavitvi prisotnosti
upokojencev v naši družbi ter
spoštovanju njihovih pravic."

Vida Rozman in njen brat Tone v novem dvigalu
ti vse, da čim dlje ostanemo v
okolju in med ljudmi, kjer
smo radi in kjer se dobro počutimo," je prepričana Vida.
"Vedno ni potrebno dvigalo,
včasih zadošča že obojestranski oprijem ob stopnicah. Potreben bi bil v vseh javnih
zgradbah in večstanovanjskih objektih. To ni velik
strošek, je pa pomemben
pripomoček. Vsako leto smo
starejši in običajno nas na to
najprej opozori hoja po
stopnicah," je zaključila
Vida.

Kakšne so bodoče usmeritve
dela teh organov?
"Kar zadeva delovanje v prihodnosti bodo usmeritve
ostale enake, potrebno pa je
obseg in vsebino delovanja
še razširiti in okrepiti."
Kako boste to dosegli?
"O problematiki upokojencev
je potrebno čim bolje informirati čim več članov parlamen-

ta, ne glede na strankarsko pripadnost. Takšne usmeritve in
načrti so v veliki meri povezani s finančnimi sredstvi, ki so
bistveno preskromna, tudi
ustreznih kadrov ni dovolj.
Predsednica je predlagala, da
se del sredstev pridobi s prijavami na razpise in sodelovanjem v aktualnih projektih,
del pa tudi od pobrane članarine članov DU in se nameni za
delovanje ZDUS in PZDU."
O čem je še tekla razprava?
"Razvila se je živahna razprava glede seznanitev članov

parlamenta z upokojensko
problematiko in prisotnostjo,
potrebo po vnovični obravnavi pravkar sprejetega statuta
ZDUS, nestrinjanju, da se
del članarine članov DU nameni za delovanje ZDUS in
PZDU, in številnih drugih
problemih, s katerimi se
društva srečujejo vsak dan. "
Ste govorili tudi o ustrezni
informacijski opremi?
"Da, tudi o tem je tekla beseda, saj je za društva ustrezna
informacijska oprema zelo
pomembna, čeprav nimajo

vsa pogojev za namestitev in
praktično uporabo le-te. Poudarili so potrebo po ustreznem in zadostnem izobraževanju uporabnikov."
Je bil posvet koristen in
uspešen?
"Vsekakor. Ugotavljam, da
je bil to prvi takšen posvet,
odkar PZDU delujejo. Vsebina je bila v celoti namenjena delu in vlogi PZDU, zato
je bil tudi soglasno podprt
predlog predsednice, da
bodo v prihodnje takšni posveti vsaj enkrat letno."

Zlatoporočenca Jožefa in Pavel Grošelj
Ivanka Korošec

Cena 26 evrov, za naročnike

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

vgraditi kovinsko konstrukcijo za jašek. To delo sta v celoti prevzela Vidin brat Tone in
njegov sin Samo. Za prestavitev elektrike je poskrbel Janez Fajfar, odrez betona je
opravil Igor Jagodic. Brat in
nečak sta v delavnici Alojza
Piriha v Podbrezjah pripravila kovinsko konstrukcijo, ki
tehta kar 700 kilogramov.
Konstrukcijo sta lepo zakrila
Boris Jeglič in njegov sin
Aleks, pobelil pa Janez Torkar. V začetku maja je bila izvedena montaža in skupaj s

Predstavniki slovenskih upokojencev se bodo poslej srečevali enkrat na leto.

Hraše - Pavel je Hrašan, Jožefa, ki jo kličejo Pepca, pa
je prišla na Gorenjsko z Dolenjskega s trebuhom za
kruhom. Spoznala sta se na
veselici v Lescah, preskočila
je iskrica in 25. oktobra 1958
sta se poročila. Njemu je
bilo tedaj 24 in njej 22 let.
Pavel je bil tesar, ob delu je
naredil delovodsko šolo in
nato delal v gradbenem podjetju Gorenjc; v pokoju je
zdaj že 17 let. Pepca je delala v Verigi. Rodili sta se jima
dve hčerki, Milena (1959) in
Alenka (1971), ki sta ju osrečili s štirimi vnuki in eno
vnukinjo. Najstarejši vnuk
je star 30, najmlajši 8 let.
Spominjata se začetkov

skupnega življenja, saj so
bili tedaj precej drugačni
časi, kot so danes. Na poročno potovanje sta šla le na
Dolenjsko, na njen dom,
drugi dan pa že delat. Na začetku sta imela v Hrašah le
majhno sobico. Kasneje pa
sta s trdim delom in odrekanjem hišo lepo obnovila in
posodobila. V tistih časih je
bilo težko graditi, ne samo
da ni bilo denarja, tudi materiala se ni dobilo. "Skoraj
vse pri hiši sem naredil kar
sam," pravi Pavel."Zdaj pa
se imava z ženo lepo, ni da
bi človek jamral!" Imata nekaj kokoši in vrt, s katerim
se rada ukvarjata. Pepca
poje pri mešanem pevskem
zboru upokojenskega društva Lesce, sicer pa gresta

Zlatoporočenca Grošelj iz Hraš
dvakrat na leto na dopust,
rada se zapeljeta tudi na
kakšen izlet. Prav na zahval-

no nedeljo se bosta svoje
zlate obletnice spomnila v
Madžarskih toplicah.

Prireditve

Knjižnica Antona Tomaža Linharta

9. DECEMBRA OB 19.30:
ANGEL POD MASKO

Knjiga Angel pod masko hrvaškega avtorja Adriana P. Kezeleja govori
o življenju zelo posebnega otroka, ki je za večino ljudi le prizadet
deček. Skozi oči tistih, ki vidijo, pa je mali angel, ki je prišel v življenja svojih najbližjih in jih za vedno spremenil.

16. DECEMBRA OB 19.30:
BURNO ŽIVLJENJE IN VZNEMIRLJIVA GLASBA

Glasbeno-literarni večer, posvečen 150. obletnici rojstva Puccinija
(1858-1924), bosta pripravili Marija Kolar in Alenka Bole Vrabec.

18. DECEMBRA OB 10.30:
POGOVOR O KNJIGAH

Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
malo manj novih knjigah, tokrat o knjigi Toma Standagea Zgodovina
sveta v šestih kozarcih. Vabljeni!

VES MESEC
OTROCI RIŠEJO KNJIŽNICO

Razstava risb na temo knjižnice, ki so jih ustvarili otroci v okviru mednarodnega projekta CHIMER.

OD 11. DO 31. DECEMBRA
ŠE NEODKRITA JOSIPINA HOČEVAR

Ob občinskem prazniku smo pripravili razstavo knjižnega gradiva o
radovljiški dobrotnici Josipini Hočevarjevi.

11. DECEMBRA OB 17. URI:
MUZEJ NA OBISKU

Pravljico o predpasniku in ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj
4 leta, z naslovom "Moj prvi bertušček" bodo pripravili strokovni
delavci Tržiškega muzeja.

17. DECEMBRA OB 18. URI:
SNEŽNA DEKLICA

Prireditev za otroke, stare vsaj 3 leta. Pravljico, pripovedovano z waldorfskimi lutkami in glasbo, bo pripravila Iniciativa za ustanovitev
waldorfske šole na Gorenjskem.

KNJIŽNICA RADOVLJICA

18. DECEMBRA OB 17. URI:
TRIJE PRAŠIČKI

19. DECEMBRA OB 18. URI:
INSIDE OUT

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 19. decembra dobili v knjižnici.

VES MESEC
SUPERKNJIGA

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

KNJIŽNICA LESCE

VES MESEC
ZIMSKA PRAVLJICA

Razstava likovnih izdelkov, ki so jih izdelali učenci 1. razreda OŠ Frana
S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom učiteljic Helene Cilenšek in
Mateje Verčič.

VES MESEC
VESELI DECEMBER

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. B razreda POŠ Begunje, ki so
ustvarjali pod mentorstvom učiteljice Irene Vuga.

OTROŠKE PRIREDITVE

KNJIŽNICA KROPA

VES MESEC
ZIMSKE SLIKE

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. razreda OŠ Staneta Žagarja Lipnica z učiteljico Tanjo Miklavčič Lukančič.

2.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

o vrednosti točke za izračun občinske takse
v Občini Radovljica za leto 2009

SKLEP

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Radovljica
(DN UO št. 86/2007) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG
št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 18. seji
dne 26. 11. 2008 sprejel

Številka: 008-0003/2008
Datum: 26. 11. 2008

Ta odredba začne veljati s 1. 1. 2009. Objavi se v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Z dnem začetka veljave te
odredbe preneha veljati Odreda o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Radovljica za leto 2008 (DN UO, št. 86/2007).

II.

Na podlagi navedenega se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radovljica za leto 2009 poveča za 4,9 % in znaša 0,00018644 EUR za zazidano stavbno zemljišče ter 0,00024235 EUR za nezazidano stavbno zemljišče.

Kriterij za določitev višine vrednosti točke je letni indeks cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije za obdobje oktober 2007 - oktober 2008
znaša 4,9 %.

I.

ODREDBO
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča
v Občini Radovljica za leto 2009

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (DN UO, št. 34/03), 16. in 123. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, 23/99, 19/00), je Občinski svet
Občine Radovljica na svoji 18. seji dne 26. 11. 2008 sprejel

1.

1. ODREDBA o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Radovljica za leto 2009
2. SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2009
3. SKLEP o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2009

VSEBINA

www.radovljica.si

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

3. člen

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

41,96
62,94
83,92
20,98
62,94

najvišja cena
EUR
20,98

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih
najemnin za posamezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba
najema grobnega prostora.

Zvrst groba
1. ENOJNI GROB
2. DVOJNI GROB,
RONDO, VRSTNI GROB
3. TROJNI GROB
4. ČETVERNI GROB
5. ŽARNA NIŠA
6. GROBNICA

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:

2. člen

S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev
iz 3. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter
pogrebnih svečanosti v občini Radovljica za leto 2009.

1. člen

SKLEP
O POTRDITVI VIŠINE NAJEMNIN GROBOV
IN CEN POKOPALIŠKIH STORITEV ZA LETO 2009

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99,
DN UO, št. 40/2004) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 18.
seji dne 26. 11. 2008 sprejel naslednji

Številka: 009-16/2008
Datum: 27. 11. 2008

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave in začne veljati s 1. 1. 2009. Z dnem veljave tega
sklepa preneha veljati vrednost točke za obračun občinske takse za
leto 2008, objavljena v 6. členu Odloka o občinskih taksah v Občini
Radovljica (DN UO, št. 86/07).

2. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica je za
leto 2009 določena v višini 0,034113290 EUR.

1. člen

Časopis Občine Radovljica

Uradne objave, številka 106, 5. decembra 2008
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Uradne objave, prireditve

Linhartova dvorana Radovljica

6. DECEMBRA OB 20.30:
MIKLAVŽEV VEČER KOMEDIJE

stand-up komedija

Informacije in prodaja vstopnic - Klub radovljiških študentov

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Lidija Kozelj.

KINO

petek, 5. decembra 2008, ob 18.00
TROPSKI VIHAR (1 h 47 min), akcijska parodija

petek, 5. decembra 2008, ob 20.00
ŽAGA V (1 h 32 min), grozljivka

sobota, 6. decembra 2008, ob 18.00
TROPSKI VIHAR (1 h 47 min), akcijska parodija

nedelja, 7. decembra 2008, ob 18.00
TROPSKI VIHAR (1 h 47 min), akcijska parodija

ob 20.00
ŽAGA V (1 h 32 min), grozljivka

KNJIŽNICA BEGUNJE

Radovljica

Koncert indijske glasbe

V Linhartovo dvorano 15. decembra prihaja eden največjih
indijskih mojstrov ritma - Pandit Suresh Talwalkar. Nastopil
bo v družbi petih virtuozov na svojih glasbilih, kot so: Igor
Bezget (znan kot najhitrejši kitarist v Sloveniji) - kitara,
Bernie Shimpelsberger - bobni, Nino Mureškič - tolkala,
Marko Črnčec - klaviature in Tadej Kampl - bas; zasedba
zagotavlja vrhunski glasbeni večer kompleksnih ritmov
indijske glasbe in improvizacije.
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Zanimivosti

št. 106, 5. decembra 2008

Komisija odloča na podlagi predloženih investicijskih programov, ki
jih morajo upravljavci predložiti komisiji do konca meseca februarja
2009.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Cene prevzema žarne niše v žarnem zidu, ki jo najemnik ob prvem
pokopu plača v enkratnem znesku, se obračuna po dejanskih stroških ureditve in opreme žarne niše.

7. člen

Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa upravljavec prosto.

8. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica Uradne objave in prične veljati 15 dni po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2009.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Radovljica št. 009-1/2008 (DN UO, št.
90/2008).

učijo se delati s fotoaparatom, kamero in drugimi sodobnimi tehnologijami. Medijski tehniki lahko zaposlitev najdejo v medijskih hišah, v podjetjih, kjer pripravljajo oglasne zgibanke, skrbijo za spletne strani ... To je
zagotovo poklic prihodnosti," meni ravnateljica.
In zakaj bi se devetošolci
sploh odločili za vpis na
EGSŠ? Dijakinji tretjega letnika ekonomske gimnazije
Nuša Ambrožič in Marina
Pejič odgovarjata: "Učitelji
so prijazni in imajo dobra
predavanja. Ure niso dolgočasne, pri vse več predmetih
uporabljamo videoprojekcijo in računalniške predstavitve. Je kar zahtevno, a če v
šoli poslušaš in sodeluješ, se
ti doma ni treba več veliko
učiti."

Številka: 009- 5/2008
Datum: 27. 11. 2008

kaj jih čaka, da znajo preceniti zahtevnost programov
in nato izbrati pravo srednjo
šolo, na kateri bodo uspešni," pravi ravnateljica Ksenija Lipovšček.
EGSŠ Radovljica v tem šolskem letu obiskuje 477 dijakov. Ravnateljica upa, da bo
vpis prihodnje leto primerljiv z letošnjim, tako da bi
bodoči prvošolci napolnili
dva oddelka ekonomske
gimnazije ter po en oddelek
ekonomskega in medijskega tehnika. Program medijski tehnik so sicer na EGSŠ
uvedli z letošnjim šolskim
letom, prvi letnik obiskuje
32 dijakov. "Gre za zanimiv
in dinamičen program. Dobro je, če ima dijak smisel za
oblikovanje in neke računalniške spretnosti, ki jih potem razvijamo naprej. Na-
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4. člen

najvišja cena
EUR
110,15
Upravljavci pokopališč, ki jim bodo dodeljena dodatna sredstva, Občinski upravi predložijo ustrezno dokumentacijo o izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih do konca novembra 2009.

Zvrst groba
UPORABA MRLIŠKE VEŽICE

Najvišje cene storitev so:

1.

Cena uporabe mrliške vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo mrliške vežice.

Cene uporabe mrliške vežice lahko upravljavec za plačnike prostovoljnih prispevkov določi prosto. V tem primeru ni upravičen do dodatnih sredstev iz proračuna, kot je določeno v 6. členu tega sklepa.

5. člen

6. člen

Na predstavitvi predmeta grafično oblikovanje

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Radovljica - "Zelo rad delam
z računalnikom, zato razmišljam, da bi se vpisal v program medijski tehnik, a se še
nisem povsem odločil. Pravkar sem bil na predstavitvi
predmeta grafično oblikovanje. Bilo mi je všeč, učitelj ni
izgledal strog, bil je sproščen.
Zanima me tudi program
ekonomski tehnik, glede na
to, da sem pri matematiki, fiziki in podobnih predmetih
kar uspešen," nam je zaupal
Domen Čuk, devetošolec iz
Bohinja, ki se je tako kot številni njegovi vrstniki udeležil
dneva odprtih vrat na Ekonomski gimnaziji in srednji
šoli Radovljica (EGSŠ).
Tega so novembra pripravili
predvsem zato, da bi devetošolcem olajšali odločitev pri
vpisu na srednjo šolo. "Želimo, da učenci čim prej dobijo popolne informacije o
naši šoli, to pa je najlažje, če
obiščejo učne ure, se srečajo
z učitelji in dijaki, spoznajo
organiziranost šole. Ogledali so si lahko, kako poteka
pouk pri štirinajstih učnih
urah, od zgodovine, geografije, grafičnega oblikovanja,
grafičnih medijskih procesov do francoščine in učnega podjetja ... Predstavili
smo tudi ostale dejavnosti
šole. Dobro je, da spoznajo,

Vse cene v tem sklepu so izražene v evrih (EUR). V ceno je vključen
DDV.

Ana Hartman

Upravljavci pokopališč so upravičeni do dodatnih sredstev za stroške
investicijskih vzdrževalnih del, glede na razpoložljiva sredstva zagotovljena s proračunom Občine Radovljica za leto 2009.

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica pripravili dan odprtih vrat.

O razporeditvi dodatnih sredstev odloča komisija, ki jo imenuje župan.

Dan odprtih vrat

Starše povabili na čaj
Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica so staršem pokazali, kako se pravilno
pripravlja in pije angleški čaj, ter ostale stvari, ki spremljajo ta, med Angleži tako priljubljen običaj.

Knjiga ”Gorenjska Vodnik”
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh.
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih
zemljevidov in podrobnih opisov lepot
gorenjske pokrajine v slovenščini
in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.
Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Ana Hartman
Radovljica - Na Ekonomski
gimnaziji in srednji šoli Radovljica so konec oktobra s
prireditvijo Povabilo na čaj
(Invitation zum the) obeležili mednarodni dan tujih jezikov (26. september) in
leto medkulturnega dialoga.
V nabito polni avli so starši
lahko poskusili različne vrste čajev in doživeli vzdušje
čajnic v Angliji, kjer sproščeno klepetajo ob piškotih
in pravem angleškem čaju.
Na prireditvi so dijaki z različnimi skeči prikazali običaj pitja čaja v Angliji in
ostale stvari, ki spremljajo
to navado. Najprej so pokazali, kako Angleži sploh pripravljajo in pijejo angleški
čaj. "Obstajajo tri pravila.
Čaja ne smeš mešati v krožnih gibih, pač pa postaviš
žličko na mesto, kjer je na
uri šestica, in jo dvakrat, trikrat pomakneš proti dvanajstici. Žličko pustiš na desni
strani pladnja in ne v skode-

lici," je pojasnila Lejla Hafizovič, dijakinja drugega letnika ekonomske gimnazije.
Podobno kot so Angleži ob
pitju čaja obujali spomine,
sta se dijaka Julian Omar
Daniel in Eva Skok v skeču
spominjala zaroke. V čajnicah so pripovedovali tudi
različne prigode, obiskovalci na prireditvi v radovljiški
šoli pa so tako lahko videli
skeč o prepirih na sodiščih
v Angliji. Za tem so se dijaki navezali na Franceta Prešerna, ki je v sedmi kitici
Zdravljice želel, da prepirov
v Sloveniji ne bi bilo, to kitico pa so nato recitirali v
francoskem, nemškem in
angleškem jeziku. "Prepire
lahko rešujemo tudi z glasbo in plesom. Dijaki so odplesali angleški valček, za
konec pa so pokazali še skeč
o učenju francoščine oz.
Slovencu, ki je skušal narediti vtis na neko Parižanko,
a mu zaradi slabega znanja
francoščine to ni uspelo," je
strnila profesorica nemšči-

Lejla Hafizovič, Kristina Vilič in Tilen Toplišek so pokazali,
kako se pravilno pripravlja in pije angleški čaj.
ne in koordinatorica prireditve Mateja Žnidaršič.
Kot je dejala, so s prireditvijo želeli pokazati tudi, da se
pri tujih jezikih ne učijo
samo slovnice, pač pa tudi
javnega nastopanja in veščin komuniciranja, spoznavajo tuje kulture: "Odziv
staršev na prireditev je bil
zelo dober. Mnogi so bili
presenečeni, ko so svoje

otroke videli tako suvereno
nastopati v tujem jeziku."
Pri prireditvi je sodelovalo
več kot 20 dijakov, največ iz
2.Gb letnika ekonomske
gimnazije, svoje moči pa so
pri tem uspešno združili
tudi učitelji angleščine,
nemščine,
francoščine,
športne vzgoje, matematike
in računalništva, je še poudarila Žnidaršičeva.
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Mnenja
Mnenja
J. S. Stušek: CILJ
(Deželne novice, 7. novembra
2008)
J. S. Stušek spet razmišlja po
partijsko;
zanj
doba
'demokratičnega centralizma'
še kar traja. Civilne iniciative,
ki se v 'njegovi' občini množijo
kot gobe po dežju, so zanj le
'politikantsko' zlo samoljubnih
avanturistov. Množice vzrokov
zanje noče videti: v času svojega 'vladanja' jih je zakuhal
sam, ob strežbi brezmejno
ubogljive koalicije, 'krajevnih'
drobtinčarjev in vprašljivo vodene občinske uprave.
V Lipniški dolini se mu je marca 2007 zgodil CILJ: zaradi
dolgoletnega načrtnega zanemarjanja in izkoriščanja teh
krajev, zaradi ignorance potreb, pobud in razvojnih vizij
prebivalstva. CILJ je in bo, J.
S. S., čeprav so ga 'vaši' skušali preprečiti z anonimnimi kazenskimi ovadbami in neukim
politikantstvom. Dosedanji dosežki CILJA: 1. ustanovitev,
glasilo CILJ, kadrovska rast in
štiri tematske javne tribune; 2.
ozaveščanje prebivalstva, stalna medijska prisotnost: uveljavitev pojma Lipniška dolina; 3.
ustanovitev Fundacije za celostni razvoj Lipniške doline
(www.lipniska-dolina.si); 4.
uspešne konkretne intervencije,
npr. preprečitev gradnje novega
radovljiškega gledališča s pridatki 'kareja H'; podpora drugim iniciativam; preprečitev
umestitve 'spomenika' M. Langusa v jedro Kamne Gorice;
spodbuditev gradnje novega
vrtca na Posavcu; namestitev
AC smerokazov za Kropo; javne korekcije nestrokovnega obnavljanja poplavljene Krope vodotoki, 'koruzni most',
OPPN, vprašljivo trošenje sredstev, favoriziranje izvajalcev...), 5. oblikovanje elaborata
in vložitev pobude za novo občino Lipniška dolina v DZ. Ker
se je prejšnjemu iztekel mandat, bo pač vložena še enkrat.
Trditev J. S. S., da je DZ "od
nje odstopil", je laž. Res pa je,
da je morala Občina Radovljica na zahtevo DZ napisati
mnenje o elaboratu ter tako
'odkriti karte' - s številkami
opremljeno razvojno sliko Lipniške doline do leta 2013. Uresničevanje teh obljub bomo sedaj spremljali vsak dan; rebalansi OR jih že hudo majejo!
Ob rojstvu CILJa ste pred zbranimi sami in edini užaljeno
napovedali možnost ustanovitve nove občine. Sedaj na vse
načine panično in protiustavno poskušate izločiti 'poslušne'
KS iz morebitnega referendumskega območja (!?).
CILJ je pričakoval le prepričljivo razvojno vizijo in uravnoteženo skrb za periferijo na
desnem bregu Save. Stalni pritisk botruje tudi tem premikom: Lipniška dolina se končno spreminja v gradbišče.
Za še en vaš mandat - prepozno, za CILJ - spodbudno in
vredno dosedanjega truda, za
novo občino - odločili bodo
ljudje ...
Slavko Mežek,
CILJ

Spoštovani gospod
župan!
V radovljiški občini smo že
nekaj časa priča razkrajanju
gospodarskega sistema (Veriga, Sukno ...). Manjši podjetniki le težko nadomeščamo
izgubljeno. Namesto pričakovane spodbude razvoju podjetništva se raje ukvarjate s
skrbjo, kako ugajati čim večjemu številu civilnih iniciativ.
Pobudo prevzemajo ljudje, ki
za lastne politične cilje manipulirajo ljudi proti večini projektov za revitalizacijo gospodarstva. Zaradi vkopane avtoceste mimovozeči sploh ne
vedo, da se tu kaj dogaja. Turistični izkupiček upada.
Krivci za to stanje preprečujejo tudi izgradnjo servisno informativnih centrov ob avtocesti, ki bi zaposlila 30 ljudi
in morda le uspela pokazati
potencialnim gostom, da je
za temi okopi kaj videti. Ti
isti ljudje so pili kri Seawayju, obrtni coni na Zgoši in jo
še pijejo letališču in drugim
projektom. Pod krinko varstva narave in zaščite morale
uničujejo poslovne priložnosti
in odganjajo potencialne investitorje v sosednje občine.
Pozabili ste, da smo demokratično izvolili vas, predstavnike krajevnih skupnosti
in občinskega sveta. Pričakoval bi, da odločanje v občini
poteka preko demokratično
izvoljenih organov in da se civilnim iniciativam da mesto,
ki jim gre - opozarjanje in nič
več. Če ti ljudje hočejo odločati, naj prevzamejo funkcije v
krajevnih skupnostih in občinskem svetu. Jasno morajo
biti najprej izvoljeni. To ne
bo tako lahko, saj dvomim,
da bi večina razumnih ljudi
volila posameznike, ki znajo
le kritizirati in rušiti.
Ne vem, kako lahko dovolite,
da nekaj posameznikov lahko
organizira javno zasmehovanje občinskega sveta. Če vam
in občinskemu svetu ni nerodno - meni je. Nerodno mi je
tudi zato, ker živim v okolju,
v katerem sem do sedaj ustvaril osem delovnih mest, sedaj
pa dejavnosti ne morem razširiti. Na Jesenice me vabijo z
odprtimi rokami, pri nas pa
vlada strah pred mnenjem ljudi, ki bodo vedno proti vsaki
stvari samo zato, da bodo
opaženi in bodo na ta način
morda dobili nekaj političnih
glasov.
Zakaj poimensko ne objavite
spiska ljudi, ki brez zakonskih osnov ščuvajo ljudi proti
projektom, investitorjem in
demokratično
izvoljenim
organom. Tako bi lahko vsi
videli, kdo dela škodo in pljuva po demokraciji, da jih potem pomotoma ne bomo volili
samo zaradi tega, ker so glasni. Tudi njim ni bilo nerodno
objaviti vašega in drugih
imen skupaj s telefonskimi številkami, da bi se lahko ljudje
direktno pritoževali zaradi
hrupa na letališču.
Prosim, da v tej krizni situaciji še enkrat razmislite, kdo
vas je volil.
Srečo Mohar
(Združenje PULL)

Župan Janko S.
Stušek - demokrat
ali politikant?
Gospod Župan Janko S. Stušek je v članku z naslovom Civilne iniciative - demokracija
ali politikantstvo? v Deželnih
novicah, ki so izšle dne 7. novembra 2008, razdelil civilne
iniciative na demokratične in
politikantske. Glede na tako
delitev civilnih iniciativ, ki je
lastna županu, pa v nadaljevanju konkretno poimenuje
zgoško "civilno iniciativo", v
kateri je Matjaž Puc, z Andrejem Čuferjem mlajšim na
čelu, skupaj z nekaj osebami
pritiskal na občinski svet, naj
bratoma Jakopin prepreči proizvodnjo poliuretanskih kalupov za jadrnice in naj se odseli s proizvodnjo iz stanovanjskega okolja na Zgoši.
Matjaž Puc nisem nikoli, ne
kot posameznik in ne kot pripadnik civilne iniciative, pritiskal na občinski svet, kot to neresnično in politikantsko trdi
župan.
Povprečni bralec si je na podlagi županovega članka ustvaril vtis, da zgoška "civilna iniciativa" sodi med politikantske in manipulativne civilne
iniciative. Tudi to je zlonamerna trditev župana, ki je
očitno pogojena z njegovo popačeno vrednostno presojo, kaj
je demokracija in kaj politikantstvo. Pri vseh teh neresničnih in vrednostnih ocenah
o zgoški "civilni iniciativi" pa
župan zavestno zamolči sledeča nesporna dejstva, ki so preverljiva in dokazljiva pri upravnih organih:
Seaway je od leta 2001 do poletja leta 2007 na lokaciji v
Zapužah deloval v nasprotju
z upravnimi dovoljenji. V posmeh pravni državi, v posmeh
vsem civilnim iniciativam in
tudi v posmeh županu je izdeloval modele, kalupe in plovila
z uporabo nevarnih kemikalij,
za kar ni imel ustreznih dovoljenj. Prav dejavnost oz. ravnanje z nevarnimi kemikalijami je privedla do velikega požara v letu 2007, ki je zelo
ogrozil stanovalce in okolico
Zapuž in Zgoše.
Če bi bil župan Stušek res demokrat in pravi župan, bi zoper takšno dejavnost Seawayja
moral, v okviru svojih pristojnosti, ukrepati v dobro svojih
občanov. Civilna iniciativa v
takšnem primeru ne bi bila
potrebna.
Matjaž Puc

Zakaj ste proti
napredku? ...
Igralnica prinaša
40-odstotni donos!
Zgornje vprašanje mi je zastavil radovljiški meščan, ker sem
v Deželnih novicah pisal proti
igralnici v Dvorski vasi. Verjetno je prebral izjavo tiskovnega predstavnika družbe Predence, ki želi v Dvorski vasi
zgraditi igralnico, da igralni
avtomati prinašajo kar 40odstotni donos, za razliko od
medicinske dejavnosti, ki prinaša le 15-odstotni donos. V

tem kontekstu skrajno cinična
izjava razgali bistvo igralništva - bogatenje lastnikov igralnic brez dela na račun naivnežev, ki jim vcepiš iluzijo, da
bodo nekoč naenkrat obogateli, v resnici pa postajajo vse
bolj odvisni in vse bolj siromašni. Povejmo pošteno: igralništvo je prefinjena, zakonsko tolerirana kraja, ki se skriva pod imenom turističnega
napredka, novih delovnih
mest in 40-odstotnega donosa
- komu ? Kraja, ki za seboj
pušča uničene, obubožane
družine, duševno bolne posameznike in številne samomore. Eventualna infrastruktura,
ki naj bi jo skupnost dobila od
igralniškega denarja, je zato
presneto draga.
Avgust Mencinger,
občinski svetnik N.Si

Odgovor na odprto
pismo Alpdomu
V zvezi z odprtim pismom stanovalca iz Cankarjevega naselja, objavljenega v Deželnih novicah dne 21. novembra 2008,
posredujemo sledeči odgovor.
1. Vgradnja kalorimetrov in
sredstva rezervnega sklada
Upravnik nepremičnin opravlja dela na podlagi posameznih pogodb in določb vsakokrat
veljavne zakonodaje. V konkretnem primeru, kjer živi stanovalec, je bila navedena pogodba sklenjena dne 20. junija
2007, poleg člena pogodbe, ki
ga navaja, pa je potrebno upoštevati tudi splošne (1. člen) in
končne določbe (34. člen) te iste
pogodbe. Od dneva veljavnosti
te pogodbe pa do letošnjega oktobra so bile sprejete spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona (SZ-1A) (Ur. l. RS,
št. 57/08), ki vplivajo na porabo sredstev rezervnega sklada,
le-ta pa še vedno ostajajo strogo
namenska. Tako je bil v konkretnem primeru na zboru
etažnih lastnikov dne 28. maja
2007 sprejet načrt vzdrževalnih del, ki je zajemal dela
vgradnje kalorimetrov na skupnih delih. Podlago za vgradnjo
le-teh zagotavlja tudi 94. člen
Energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 27/07) ter 93. a člen
Sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.
27/07 UPB2). Postopek se je
pričel v letu 2007: z zborom
etažnih lastnikov, sprejetim
načrtom vzdrževalnih del, z
izvedbo razpisa izvajalcev del,
pri čemer so bili za izbiro upoštevani kriteriji: usposobljenosti
izvajalcev, konkurenčnost cen,
reference, garancije in zavarovanja ter pridobljene po tri ponudbe, pri čemer so bili dani
tudi predračuni za delno obnovo toplotne podpostaje.
2. Vzdrževanje zelenic
Do aprila leta 2007 so bila
dela vzdrževanja zelenic in
obrezovanja drevja, razdeljena na dva izvajalca. Zaradi
odpovedi izvajalca vzdrževanja zelenic v marcu 2007, torej tik pred sezono, je bil upravnik primoran pridobiti nove
ponudbe. Izbrana je zajemala
izvedbo vseh del po ugodnejših
cenah. Tako novi izvajalec
opravlja dela že od spomladi
leta 2007. Obseg del je določen

s Pravilnikom o vzdrževanju
večstanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 39/03),
pogodba pa je sklenjena do 31.
decembra 2008.
3. Sklic zborov etažnih lastnikov
Poudarjam, da leto 2008 še ni
zaključeno, zato s strani upravnika v letu 2008 še ni bil izveden zbor etažnih lastnikov v
naselju, kjer stanovalec živi.
Še pred objavo tega pisma pa
so bila vabila za sklice zborov
(po terminskih planih upravnikov) razposlana, seveda ločeno po večstanovanjskih stavbah. Glede na določbo 8. čl.
SZ-1A je upravnik dolžan
sklicati in izvesti zbor etažnih
lastnikov najmanj enkrat letno. Glede na določbe 9. člena
SZ-1A je upravnik dolžan
najpozneje v 30 dneh po vsakem zboru sestaviti zapisnik.
V zvezi z navedenim, to pomeni, da upravnik deluje v
skladu z zakonom, saj bo zbore izvedel do 31. decembra
2008.
Stanovalcu predlagamo, da v
prihodnje v podobnih primerih informacije ali listine predhodno pridobi na sedežu
družbe, tako da ne bi prihajalo do postavljanja slabega imena družbe v medijih.
Uprava družbe
Alpdom, d. d., Radovljica

davnega imel stalno prebivališče prijavljeno na naslovu
svojega vikenda. Verjetno se
spozna na vse možnosti
zmanjševanja izdatkov. Zakaj nas torej polni s takimi
idejami. Morda nima pojma o
letalstvu? Ne verjamem, da ne
bi ločil Airbusa 380 od Cesne
206. Najbrž nam ostane le razlaga, ki je v zadnjem času
vedno bolj očitna. Politika! Bil
je že zadnji čas, da so to tudi
javno objavili. Sedaj bodo
ljudje vsaj vedeli, za kaj gre,
po drugi strani pa se bo dogajanje preselilo na šahovnico
demokracije. Ljudje se bodo
morali odločiti ali bodo na
volitvah podprli posameznike,
ki so si za dosego svojih ciljev
sposobni izmisliti tako neverjetne zgodbe. Mislim, da se jih
bo večina kljub morebitnemu
delnemu strinjanju z njimi
raje odločila za stran, ki jim
zagotavlja razvoj z delovnimi
mesti in dvigom življenjskega
standarda ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
Če ima kdo idejo, kako je to
pravljico mogoče uresničiti,
naj pokliče vodstvo Letališča
Jožeta Pučnika. S tako idejo
bodo prihranili ogromno
denarja in inovator se bo valjal v njem. Mi takih ciljev nimamo! Zanimajo nas le
manjši avioni s poudarkom
na športu in turizmu.
Pavel Škofic,
direktor JGZ ALC

Spoštovani!
Kljub temu da sem zgodbo o
konkuriranju letališča ALC
letališču Jožeta Pučnika slišal
in prebral že mnogokrat, me
vedno znova zanima, kdo si jo
je izmislil in zakaj. Vsi vemo
le, kdo nam jo znova in znova
pripoveduje. V zadnjih Deželnih novicah nam jo je
ponovno zapisal.
In zakaj je ta zgodba čista
pravljica? Prvi vzrok je velikost
polja, na katerem stoji ALC.
Steza pri Brniku je dolga 3300
metrov. Vzemite v roke zemljevid in ugotovili boste, da bi v
slučaju našega letališča to
pomenilo stezo od hotela Krek
skozi Vrbnje do novega športnega parka. Če kdo verjame v
to, mu to vero od vsega srca
privoščim. Drugi problem je investicija v naprave, ki jih tako
letališče potrebuje. Že samo za
stezo potrebnega obsega bi
odšteli 10-krat več kot za načrtovano, potem pa bi šlo še mnogo več za opremo. Tretja ovira
je zaledje. Vsak podjetnik ve,
da mora za svojo dejavnost
imeti zadosti strank. Letališče
pri Brniku, ki ima izkušnje in
tradicijo se bori zanje, da ostaja nad mejo rentabilnosti. Od
kod bi jih dobili mi le 15 km
stran. Četrti problem je status
letališča. Treba bi ga bilo spremeniti v mednarodnega, da bi
lahko povečali dovoljeno
zvočno emisijo. Kdor bi načrtoval in verjel v tak projekt, bi bil
dejansko zrel za institucijo, ki
nam jo naš pravljičar zapiše v
zadnjih besedah svojega članka.
Zakaj torej poslušamo in beremo take zgodbice. Ne verjamem, da gospod verjame
vanje. V končni fazi je podjetnik. Verjamem, da je kar precej iznajdljiv, saj je do ne-

Nova Slovenija
proti novi igralnici
V preteklih tednih smo se tudi
člani radovljiške Nove Slovenije aktivirali za ustavitev gradnje načrtovane igralnice v
Dvorski vasi. Vedno sem prišel
do zaključka, da je župan, njegova koalicija ter po vsej verjetnosti vodstvo občinske uprave
pripravljeno iti preko trupel,
samo da bo v Dvorski vasi stala nova igralnica. Razlogi za
postavitev nikoli niso bili jasni,
kaj šele argumentirani.
Pri vsem igranju okoli igralnice nas najbolj moti odnos
župana in koalicije do
prizadetih krajanov. Občani,
ki ste se v zadnjem mandatu
udeležili občinske seje, poznate način sprejemanja
lokalnih odločitev. Z gotovostjo lahko rečem, da med
takimi ni več podpornikov
"leve" koalicije. Žal pa je še
vedno takih ljudi premalo, da
bi lahko kaj premaknili.
Spoštovani občani samo eno
popoldne si vzemite za obisk
občinske seje in se prepričajte,
kako arogantno in neodgovorno se da voditi občino. Ko
se bo občinski svet odločil, da
bodo na vašem vrtu postavili
deponijo in bo nad tem visela
moč kapitala, bo prepozno nič več ne boste spremenili.
Tudi če temu nasprotuje 99
odstotkov krajanov, bo 15
glasov koalicijskih svetnikov
naredilo drugače. Moj glas pri
takem načinu odločanja je bil
vedno jasno in glasno "PROTI" in tako bo tudi ostalo.
Simon Resman,
Nova Slovenija
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Rožna dolina 51, 4248 Lesce, tel.: 04 537 36 80
Privoščite
svojim nogam najboljše
in jih obogatite
s kvalitetno kolekcijo
nogavic
Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila
za najstnike in odrasle.

Vabljeni vino
o
v Beti trg m centru,
e
k
s
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o
im
kjer nud
novo
kolekcijo

NOVA JESENSKO-ZIMSKA KOLEKCIJA

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

Cvetje Miko
Pestra ponudba računalnikov in računalniške opreme

Urejanje vrtov in okolice, stanovanj
in poslovnih prostorov

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

www.slowatch.si

Miklavž, Božiček in dedek Mraz

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

December je čas veselja in radosti, druženja in obdarovanj.
V Mercatorju so poskrbeli, da so svoj obisk pri njih potrdili
vsi trije decembrski možje. Še posebej se jih bodo razveselili
najmlajši.
Po nekaterih gorenjskih vaseh še vedno
teden pred Miklavževim obiskom po hišah
hodijo parkeljni in sprašujejo starše in
otroke, če so bili pridni, ker drugače se
lahko zgodi, da jih bo Miklavž sicer obiskal,
ne bo jih pa obdaril.
V začetku decembra torej razveseljuje najmlajše Miklavž, konec pa je bil ponavadi
Mrazov, vendar v zadnjih časih nekatere
obišče tudi Božiček.
V TC Lesce ne zamudite obiska vseh treh
mož, saj bo zanimivo, zagotovo pa ne bo
manjkalo tudi malih presenečenj.
Ansambel Vihar je še dokaj mlada zasedba, z delovanjem so začeli junija 2006. So
klasični trio z diatonično harmoniko in večglasnim petjem. Njegovi člani prihajajo iz
Slovenj Gradca, pevka pa je iz Celja. Sestavljajo ga brata Tomaž in Peter Prevorčič

(harmonika in kitara), basist je Tadej
Lužnik, omenjena Celjanka pa Klara Lorger.
Povečini jim pesmi pišeta Brane Klavžar in
Romana Cafuta, Romana se poleg tega
podpiše tudi kot avtorica vseh aranžmajev
skladb. Besedila prispevajo še Branko Zupanc, Jože Galič, Fanika Požek, Franc
Ankerst in Franci Černelč.
Ansambel je ponosen, da je v kratkem
času svojega delovanja nanizal kar nekaj
uspehov. Lani so po mnenju strokovne
komisije na Vurberku zasedli tretje mesto,
tovrstno uvrstitev so dosegli tudi na festivalu v Lučah, skladba Braneta Klavžarja,
Branka Zupanca in Romane Cafuta z
naslovom Vzemi si čas za sanje je postala
tudi zmagovalka meseca julija na Radiu
Slovenija.

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU
DECEMBRU ZA MERCATOR TC LESCE
Sobota, 6. decembra, ob 10. uri:
MIKLAVŽEV OBISK - prvi mož v veselem decembru, ki otroke
obišče, že peče piškote za vse pridne otroke. Pomagajo mu pridni
angelčki, da se mož ne bi preveč utrudil. Ste pridni tudi vi vse leto?
Pridružite se nam pri predstavi in peki čudovitih piškotov.

Sobota, 13. decembra, ob 10. uri:
NASTOP NASAMBLA VIHAR - v goste smo povabili znani ansambel, ki nas bo z izvajanjem svojega bogatega repertoarja zabaval in
nam polepšal sobotno dopoldne.

Sobota, 20. decembra, ob 10. uri:
ZIMSKI PIKNIK - vse obiskovalce vabimo na zimski piknik, na
katerem vam bodo ponudili pečeno kokoš z vročimi mlinci, zabaval
vas bo glasbeni trio, medtem pa bodo otroci ustvarjali v kreativni
delavnici.

Sreda, 24. decembra, ob 10. uri:
BOŽIČKOV OBISK - pridružite se nam vsi, ki imate Božička radi, v
predstavi Cingole, cingole.

Sobota, 27. decembra, ob 10. uri:
OBISK DEDKA MRAZA - predstava bo potekala v napetem
pričakovanju našega prečudovitega dedka Mraza.

Obratovalni čas: od ponedeljka do sobote: od 8. do 20. ure;
nedelja: od 8. do 14. ure, 24. 12. od 8. do 18. ure, 25. 12. zaprto,
26. 12. od 8. do 12. ure, 31. 12. od 8. do 18. ure, 1. 1. zaprto, 2. 1. od 8. do 12. ure
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Zbiratelj Prešernovih del
Radovljičan Marjan Vrabec hrani izjemno zbirko knjig, med katerimi je več kot 500 Prešernovih.
Boris Kozinc
Premalokrat sežemo po bogati zapuščini našega pesnika Franceta Prešerna in jo
vnesemo v vsakdanje življenje. Nanj se spomnimo večinoma le ob njegovih obletnicah in ko s himno začenjamo "pomembne" proslave in
tekmovanja. Kaj pa intimen
stik z njegovo poezijo? Svetla
izjema je prav gotovo gospod
Marjan Vrabec iz Radovljice,
velik ljubitelj umetnosti, posebno pisane besede.
Ko sva se pred leti pogovarjala, ste omenili, da imate v
svoji zbirki več kot 360 Prešernovih knjig.
"Danes imam v zbirki 578
vseh mogočih zapiskov, veliko imam ponatisov poezij,
ki jih je izšlo več kot petdeset, z njim se je ukvarjalo
tudi veliko število naših likovnih umetnikov. Vedno
nastaja kaj novega, čudovito
"miniaturko" Sonetov nesreče je izdal tudi Kržišnik."
Kam segajo začetki vašega
zbiranja?
"Knjige sem začel zbirati že
med vojno. Moj oče, po
rodu Primorec, je rad bral
in navdušil tudi mene. Kupoval je veliko knjig in jaz
sem kot otrok vse prebral ne
glede na to, če so bile mojim letom primerne ali ne.
Med knjigami sem odkril
tudi Prešernove zbrane pesmi, izdane leta 1936. To
knjigo imam še danes. Kot
enajstleten fantič sem bil za
razumevanje njegove poezije še premlad in mi je bil
bolj pri srcu Gregorčič. Ljubezen do knjig mi je ostala
in po vojni so se nabirale
kupček za kupčkom. Precej
sem se selil po Sloveniji Ljubljana, Kranj, Novo mesto, pa spet Kranj in na koncu Radovljica in ves čas so
me knjige spremljale.

Marjan Vrabec
Ne vem, kdaj točno sem se odločil, da sem začel zbirati vse
slovenske prvotiske, kar mi je
še danes najbolj pomembno,
med vsemi pa izstopa Prešeren, tako po obsegu in kvaliteti. Precej imam tudi Cankarjevih, Vodnikovih in Linhartovih
izdaj, nekaj je tudi Valvasorja."
Do nekaterih izdaj najbrž
niste prišli zlahka, pa tudi
finančni zalogaj je bil morda kdaj le prevelik?
"Zelo lep občutek sem imel,
ko sem imel v rokah eno izmed 1200 knjig prve izdaje
Poezij. Zanjo bi moral odšteti enoletni zaslužek - 42
tisoč jugoslovanskih dinarjev, moja plača pa je znašala
okrog 500 tisoč. Nikjer nisem niti zasledil podatka,
koliko jih še danes obstaja."
Najbrž imajo knjige posebno mesto v vašem domu?
"Večino knjig imam v dnevni sobi, nekaj v spalnici in

sinovi sobi. Po dveletnem
delu zaključujem natančno
klasifikacijo po UDK metodi. Ob zaključku bo okrog
5000 knjig. Prešeren je
udeležen kar z 10 odstotki
in ta zbirka je v posebej izdelani omari."
Menda imate tudi nekaj
unikatnih zapisov?
"Tak je originalen scenarij
proslave ob 200-letnici rojstva pesnika, ki ga je napisala moja žena Alenka. Unikatno sliko imam tudi od
pokojnega kolega slikarja
Štefa Potočnika, ki je bil rojen v Poljčah. Na meter in
pol visokem pergamentu
črno rdeče barve je naslikan
Slovenski Kristus, spodaj pa
kompletna Zdravljica."
Na kakšen način sledite novitetam?
"Nasploh sledim kulturnemu življenju, posebej pa informacijam o tisku, knjiž-

nih izdajah, ... Vsak mesec
izhaja Bukla - majhna založniška revija z vsemi novitetami. Glede Prešerna pa se
najbolj zanesem na gospo
Bebo Jenčič, ki dela v kranjskem muzeju in je odgovorna prav za njegove zbirke.
Septembra me je poklicala,
da je izšla 17. izdaja miniaturnega Prešerna. Prva je izšla februarja leta 1939. Redno zahajam tudi v knjigarne. Na dražbah Trubarjevega in Glavanovega antikvariata se vedno najdejo
tudi kakšne zame zanimive
stvari. Pred dvema letoma je
bil tam tudi Prešernov album v usnju iz leta 1900,
zelo redka knjiga. Sem že
mislil, da bo moja, a mi je
nekdo prekrižal račune, ker
je preveč ponudil. Tudi pri
zbirateljstvu denar postavi
mejo. Zadnjič sem spremljal dražbo vseh prvotiskov
Cankarja, vključno s požgano
Erotiko. Cena je dosegla kar
12.000 evrov."
Kje pa so originalni rokopisi
Prešerna?
"Vsi originali so v posebnem trezorju v NUK-u v
Ljubljani."
Kolikokrat sežete po Prešernovih delih?
”V glavnem jih znam že na
pamet, zato običajno v roko
vzamem tiste, ki so lepo likovno opremljene, kot npr.
Zbrana dela Franceta Prešerna v slikah formata - A3,
z ilustracijami več slovenskih ilustratorjev. Zanimiva je primerjava teksta in
slike, ko vidiš, na kakšen
način je slikar doumel
tekst. Vedno odkriješ kakšno novo potezo. Ravno
pred kratkim sem znova
bral, kako Lenčka opisuje
brata pesnika. Užitek je
prebrati tako ganljivo pripoved - ni mi žal, da sem jo
pred kratkim kupil."

Nove pridobitve muzejske zbirke v Mošnjah
V Mošnjah v okviru Turističnega društva Mošnje in KS Mošnje že od leta 2004 deluje Krajevni muzej
Mošnje, v kateri zbirajo gradivo, ki dokumentira zgodovino vasi Mošnje in njenih vaščanov.
mag. Tita Porenta,
Mestni muzej Radovljica
Lani je bila zbirka dopolnjena še s kmečkimi stroji in
opremo. Zbirka je razstavljena v obnovljenem gospodarskem poslopju nasproti
vaškega župnišča in cerkve,
zanjo skrbi Turistično društvo Mošnje, ki deluje v vasi
šele slabi dve leti, pri skrbi
za zbirko pa pomaga tudi
širša skupina prostovoljcev
in članov društva. Med gradivom različne tematike si
lahko obiskovalci ogledamo
tudi številna kmečka orodja

in naprave, ki so jih zbirki
donirali predvsem domačini in okoliški kmetje, da se
njihova nekoč poglavitna
gospodarska dejavnost ne bi
pozabila. Zbirko je leta
2005 tudi v okviru projekta
Slovenskega etnološkega društva "Evidentiranje etnoloških in sorodnih zbirk, ki se
hranijo zunaj pristojnih
muzejev" evidentirala kustodinja, etnologinja Gorenjskega muzeja mag. Tatjana
Dolžan Eržen. Letos, ko je
začel delovati tudi Mestni
muzej Radovljica, je kustodinja vzpostavila stik z muze-

jem in steklo je že prvo sodelovanje: muzejski zbirki
je posredovala ponujene
predmete z nekdanje manjše kmetije Pr' Griželnu v sosednjih Vrbnjah, ker so se
njeni lastniki odločili za
prenovo starega hleva. Gre
za devet predmetov: vetrnik,
plug, nekaj vozičkov, manjše in večje sani, brani, mlinsko kolo in lesene vile. Veseli smo, da so se lastniki,
namesto da bi stare kmečke
pripomočke odpeljali na smetišče, spomnili na muzej. Ker
pa ima Mestni muzej Radovljica trenutno premalo pros-

tora v svojih depojih, na terenu pa že deluje odlična tematska zbirka, bo novo gradivo varno tudi tam. Čeprav
v zbirki že imajo podobno
gradivo, pa bodo nove pridobitve morda namenjene
novim pedagoškim programom. Mestni muzej Radovljica in Krajevni muzej v
Mošnjah načrtujeta sodelovanje tudi v letu 2009, saj je
bila dediščina krajev na levem bregu Save v občini Radovljica v času priprave stalne razstave o A. T. Linhartu
do sedaj nekoliko zapostavljena.

Sejem Božič za vse
V leškem župnišču bodo med 19. in 21. decembrom
pripravili bogat humanitarno-božični program.
Marjana Ahačič
Decembra bodo v Lescah že
drugič zapored, tokrat med
petkom, 19., in nedeljo, 21.
decembrom, pripravili dobrodelni sejem, čigar vodilo
sta dobrodelnost in humanost. "Obiskovalci sejma so z
množičnim obiskom sejma
že v letu 2007 pokazali velik
interes zanj, pa tudi za to, da
bi dogodek postal tradicionalen," je v imenu organizatorjev povedal Bernard Zupanc.
"Poleg številnih prostovoljcev
in donatorjev so v projekt
vključeni tudi leški in okoliški trgovci."
Sejem je del dobrodelnega
projekta Božič za vse, ki je
namenjen vsem prebivalcem
Lesc in okoliških krajev, glavnic cilj projekta pa je zbiranje

finančnih sredstev, ki jih
bodo organizatorji nato razdelili nevladnim, neprofitnim in humanitarnim organizacijam, ki bodo tudi same
sodelovale pri izvedbi projekta. V treh dneh se bo tako v leškem župnišču zvrstilo obilo
kulturno-humanitarnih dogodkov, predavanj ter delavnic, odprtje sejma pa bo v
petek, 19. decembra, ob 11.
uri dopoldne. "Pomemben
cilj projekta je tudi vzpostavitev kulturnega, umetniškega,
prazničnega in zabavnega
dogajanja v predbožičnem
času v Lescah," še poudarjajo
organizatorji. Uradni zaključek projekta Božič za vse z
nagovorom leškega župnika
bo v nedeljo, 21. decembra,
ob 19.15 v veliki učilnici v
župnišču v Lescah.

Radovljica

Izšli so novi Linhartovi listi
Ta teden je med Radovljičane prišla nova številka Linhartovih listov, občasnika za domoznanstvo in novice Knjižnice
A. T. Linharta Radovljica, ki izhaja že sedmo leto zapored.
Tokrat avtor Jure Sinobad v publikaciji obravnava grb grofov
Thurnov; kot piše avtor, je bil zadnji član družine, rojen v
Radovljici, Gustav Thurn - Valsassina (1836 - 1888). Njegov
oče Vincencij je bil leta 1848 član prve radovljiške čitalnice
oziroma bralnega društva in komandant radovljiške narodne straže. M. A.
Radovljica

Linhartovi dnevi 2008
Muzeji radovljiške občine v okviru letošnjih Linhartovih dni
v nedeljo, 14. decembra 2008, v dvorani Glasbene šole Radovljica pripravljajo pester program. Tako bodo ob 16. uri
predstavili novo vsebino Velike Linhartove vitrine, ob 16.15
bo predavanje doc. dr. Mateje Kos iz Narodega muzeja Slovenije, ki bo predstavila porcelanski servis, razstavljen v Veliki Linhartovi vitrini in Dunajsko porcelansko manufakturo s
konca 18. in začetka 19. stoletja. Ob 17.15 pa bo še predavanje etnologa dr. Borisa Kuharja o prehrani meščanov na slovenskem podeželju v 18. stoletju. M. A.
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Dar Fur - Vojna za vodo
V Linhartovi dvorani bo v večerih od 12. do 14. decembra prikazan dokumentarni film Dar Fur - Vojna za vodo. Na prepovedanih območjih zahodnega Sudana se dogaja največja
svetovna humanitarna katastrofa. Šokantni posnetki in intervjuji kažejo, kdo vse je odgovoren za trpljenje nedolžnih žena
in otrok. "Podobno kot Nuba - Čisti ljudje, tudi novi, že drugi dokumentarni film, ki sva ga naredila z Majo Weiss, skuša
pokazati raka, katerega metastaze se širijo s področij, bogatih z vodo in nafto, ob največji reki Nil v Čad, Centralno Afriko, Kongo ... in grozi, da bo razžrl cel kontinent. Vojna med
Kitajsko in ZDA za nadzor nad naravnimi viri, ki se dogaja na
hrbtih črnih sužnjev, ogroža tudi nas v Alpah. To ni samo
film o največjih žrtvah sveta, kakršen je, ampak tudi film o
nas, najbližjih sosedih žrtvenika, na katerem oltarju svet in
celotno človeštvo kolektivno žrtvujemo najbolj nedolžne,
čisto nič drugače kot že vso zgodovino. Žrtvovali niso samo
Azteki, Maji in Inke ... Če je nekomu vzeta osnovna pravica,
pomeni, da ostane brez možnosti, da preživi. Ko so ljudje
potisnjeni v kot, se podobno kot živali branijo tudi najbolj
nasilno,” je o filmu povedal avtor Tomo Križnar. P. K.

Leški pihalni orkester
je predstavil prvo zgoščenko
Ivanka Korošec
Begunje - V večnamenski
Avsenikovi dvorani je v nedeljo, 30. novembra, Pihalni orkester Lesce doživel
prav poseben dogodek, ki
ga bodo zapisali v 53-letno
zgodovino svojega orkestra
z velikimi črkami. Pred
polno dvorano so predstavili svoj novi DVD, ki je izšel pri založbi Avsenik,

prav ob 55-letnici Avsenikove glasbe. V pozdravnem
nagovoru je župan Janko S.
Stušek čestital orkestru in
tudi vodju tega projekta
Ferdu Kiklju. Prisotnost
Slavka Avsenika in njegove
družine je dala večeru še
poseben pomen.
Navdušeni obiskovalci so
prisluhnili 12 skladbam in
uživali ob ogledu prekrasnih panoramskih in drugih

posnetkov snemalca Jožeta
Hausmana. Podpredsednik
Zveze slovenskih godb Anton Urbas je Slavku Avseniku in Vilku Ovseniku za
njuno delo podelil zlati
častni znak. Priznanje
JSKD RS ob 55-letnici izvajanja Avsenikove glasbe pa
jima je izročila vodja območne izpostave Radovljica Tatjana Kržišnik. Predsednik orkestra Luka Fister

se je zahvalil vsem, ki so
pomagali pri nastajanju
DVD-ja, skupaj s Ferdom
Kikljem sta najzaslužnejšim podarila še pisne zahvale. Za zabavo, dobro
vzdušje in ples je poskrbel
hišni ansambel Avsenik.
Poslušalci smo doživeli
tudi debi mlade članice orkestra, klarinetistke Jerneje
Pavlič, ki je zaigrala z ansamblom.

Pihalni orkester Lesce je pod vodstvom dirigenta Marka Možine na prireditvi zaigral dve skladbi v živo - Slovenske pozdrave
in seveda - brez Golice ni veselice!

V Radovljico prihajajo pevke
z Japonskega

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

Ženski pevski zbor Yume-fusen iz Tokia bo danes ob 19. uri nastopil v
baročni dvorani radovljiške graščine.
Optika Berce d.o.o., Titova 50, Jesenice

Marjana Ahačič

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
■

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

"Marca lani smo dobili nepričakovano povabilo za sodelovanje in prevzem organizacije ženskega pevskega
zbora iz Tokia na Bledu in
ga dva meseca kasneje tudi
uspešno izvedli v tamkajšnji
otoški cerkvici," pojasnjuje
Štefan Prskalo, tajnik Moškega pevskega društva Triglav Lesce. Navdušene nad
slovensko pokrajino in občinstvom japonske pevke
zdaj spet prihajajo v Slovenijo. Včeraj so prepevale na
Bledu, drevi pa jih bomo
lahko poslušali v Radovljici.
"V letu 1995 ustanovljeni
zbor prihaja iz zahodnega
dela Tokia, ki je danes znan
predvsem po številnih uni-

verzah in bogati naravi.
Pevke prihajajo iz treh zborov, ki jih vodi zborovodkinja Yuko Macuda," je še povedal Prskalo. Na številnih
gostovanjih po svetu nastopajo v različnih zasedbah, v
Slovenijo pa tokrat prihaja

od leta 2001, prepoznavnost
in številne nastope pa je
dosegel po letu 2003, ko je
umetniško in dirigentsko
vodenje zbora prevzela Elizabeta Demšar Zupan. Skupaj z ženskim zborom Pletna prepevajo že v uveljavlje-

Navdušene nad slovensko pokrajino in
občinstvom japonske pevke zdaj spet prihajajo
v Slovenijo. Včeraj so prepevale na Bledu,
drevi pa jih bomo lahko poslušali v Radovljici.
16 pevk, ki bodo koncertni
nastop popestrile s tradicionalnimi japonskimi nošami.
Gostitelji, 15-glasovni moški
pevski zbor Triglav deluje

nem mešanem zboru pod
imenom Valovi Bled, tokrat
pa se bodo na obeh koncertih, na Bledu in v Radovljici,
pridružili drugače zvenečim
glasovom japonskih pevk.
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Veslanja se še ni naveličal
Naš najboljši veslač Iztok Čop se je pred začetkom priprav na novo sezono odločil, da bo vztrajal še
vsaj eno leto, morda pa tudi še do svetovnega prvenstva na Bledu in olimpijskih iger v Londonu.

Radovljica - Ob pripravah
na letošnje olimpijske igre
je Iztok Čop, ki že dvajset
let uspešno nastopa na največjih veslaških tekmovanjih, večkrat omenil, da
razmišlja o zaključku
športne kariere. Prejšnji teden pa je svoje številne navijače razveselil z odločitvijo, da se veslanja še ni naveličal.

zavedal, da je veslanje v zadnjih dvajsetih letih krojilo
moje življenje. Ne le moje,
tudi življenje cele družine.
Zadnja sezona pa ni šla po
mojih načrtih in odločil
sem se, da uspešne kariere
ne želim zapustiti s tem
slabim občutkom. Seveda
pa ne bi šlo brez ženinega
pristanka, pa tudi hčerki
sta zrasli z veslanjem in se
navadili ritma, ki ga zahteva vrhunski šport."

O tem, ali še vztrajati, ste
razmišljali kar nekaj časa.
Kaj je na koncu odločilo?
"Predvsem pripravljenosti
in motivacije mi trenutno
ne manjka in ko sem po
analizi celotne sezone moral sprejeti pomembno odločitev kako naprej, sem se

Za veslača še niste prestari?
"Imam 36 let in če bi mi
pred desetimi leti rekli, da
bom pri teh letih še tekmoval, bi se mi zdelo čudno.
Vendar pa je dejstvo, da
še zdaleč nisem med najstarejšimi veslači. Na olimpijskih igrah je bilo kar

Vilma Stanovnik

nekaj starejših, nenazadnje
je Janson s 43 leti ravno v
moji disciplini dobil srebrno kolajno in napovedal
nadaljevanje kariere do
olimpijskih iger v Londonu. Jaz tega ne upam napovedati, sem se pa odločil,
da se bom odločal vsako
leto sproti."
Je k odločitvi, da vztrajate,
prispevalo dejstvo, da bo domači Bled leta 2011 gostil
svetovno prvenstvo, še prej
pa se obeta tekma svetovnega pokala?
"Seveda sem si od nekdaj
želel, da bi lahko kdaj nastopal tudi na svetovnem prvenstvu na domačem Bledu, vendar se trenutno za
toliko naprej še ne upam
odločati. Je pa res, da leto

oziroma dve hitro mineta in
če se bom odločil, da vztrajam do 2011, bo to najbrž
avtomatično prineslo odločitev, da vztrajam še do Londona 2012."
Boste naprej nastopali v
enojcu ali v večjih posadkah?
"S trenerjem Janšo sva dogovorjena, da imam pri oblikovanju posadke dokaj
proste roke. Moj cilj je, da
se najprej spet popravim v
enojcu in pridem na nivo,
na kakršnem sem že bil,
nato pa si želim, da bi slovensko veslanje ponudilo
sestavo kakšnega večjega
čolna. Morda bi bil to dvojni četverec, posadka, v kateri sem pred tremi leti
najbolj užival."

Šah

Nadaljevanje šahovskega turnirja
Šahovsko društvo SIMP Radovljica nadaljuje s svojim programom. Konec novembra so spet pripravili tekmovanje v
okviru letošnjega ciklusa 14-dnevnih petkovih šahovskih
turnirjev. Tokratnega turnirja se je udeležilo le 17 šahistov,
med njimi le štirje mojstrski kandidati, ker je precej šahistov
sodelovalo v ligaškem prvenstvu I. slovenske šahovske lige.
Zmagal je, kot že velikokrat letos, Dušan Zorko, ki je zbral
vseh možnih 7 točk, pred Markom Pazlarjem, ki je dosegel
5,5 točke. Tretji je bil Esad Halilov s 5 točkami, nato pa sta
sledila Kiro Mitrov in Drago Buha s 4,5 točke ter skupina
Stane Valjavec, Janez Egart in Romuald Jovan s po štirimi
točkami in Marjan Lužnik, ki je obstal pri 3,5 točke na devetem mestu. Od desetega mesta dalje se je zvrstila skupina
šestih igralcev s tremi točkami. Naslednji turnir bo 5. decembra ob 17. uri, kot običajno v prostorih Doma upokojencev v Radovljici (Gostilna Kozovc). S. J.
Rokomet

Neuspešni na gostovanju
Radovljiški rokometaši so odigrali dve tekmi na gostovanju
in doživeli dva neuspeha. Najprej so v 6. krogu izgubili z
Mokrecem Igom z rezultatom 33:29. Enaka razlika je bila v
polčasu (16:12). Gole za Radovljico so dosegli Primožič 6,
Leskovec 5, Janež 4, Batos 3, Krt 3, Rebolj 2, Podlesnik 2,
Ratkovič 2, Pirman 1, Križaj 1. Bolje jim je kazalo v 7. krogu,
ko so gostovali pri ekipi A. Praznik, saj so odšli na polčas z
neodločenim rezultatom (16:16). V drugem polčasu so povsem popustili in srečanje izgubili z desetimi goli razlike
(38:28). Gole za Radovljico so dosegli: Krt 11, Rebolj 4, Zabret 3, Meglič 2, Batos 2, Primožič 2, Pirman 1, Janežič 1,
Ratkovič 1, Kozjek 1. Po sedmih odigranih tekmah so radovljiški rokometaši v 2. ligi center na šestem mestu. M. K.

Streljanje

Na kontrolki zmaga Potočniku
Na drugi državni kontrolki, ki je potekala v Ljubljani, je bil v
mladinski konkurenci s 587 krogi najbolj natančen Grega
Potočnik. Nastopilo je sedemnajst strelcev. M. K.

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

Dva minimalna poraza članov
Matjaž Klemenc
Članska ekipa Radovljice, ki
nastopa v 2. ligi zahod, je zabeležila dva minimalna poraza. Najprej so v 7. krogu
gostovali pri ekipi Plama Pur
in izgubili z rezultatom
87:81. Naši košarkarji so ob
polčasu še vodili z 41:39.
Usodna je bila tretja četrtina,
ki so jo izgubili za 11 točk
(28:17). Koše za Radovljico
so dosegli: Goropevšek 24,

Budkovič 11, Oberčkal 10,
Čujovič 9, Ucman 9, Debevc
8, Omanovič 3, Jamnik 3, Zasavnik 2, Domevščik 2. Sledilo je gostovanje pri Iliriji
2000 in še en tesen poraz. V
izenačeni tekmi so gostitelji
slavili z rezultatom 68:64.
Koše za Radovljico so dosegli: Goropevšek 16, Ucman
14, Oberčkal 10, Budkovič 9,
Omanovič 8, Čujovič 7. Na
vrhu lestvice je ekipa Kolpa
Črnomelj, ki je v osmih sre-

čanjih zabeležila le en poraz.
Radovljica je na sedmem
mestu, s polovičnim učinkom, s štirimi zmagami in
štirimi porazi. Podobno usodo so doživeli tudi mladinci,
ki nastopajo v prvi mladinski
ligi. V 7. krogu so doma izgubili s Krko 91:56. Koše za
Radovljico so dosegli: Jamnik 15, Završnik 12, Stojnšek
8, Majetič 8, Jelušič 4, Iskra
4, Potočnik 2, Mar. Hudobivnik 2, Božič 1. Nekaj po-

dobnega so doživeli proti
ekipi Slovana na Kodeljevem. Gostitelji so slavili z rezultatom 93:58. Koše za Radovljico so dosegli: Majetič
14, Iskra 10, Završnik 10,
Mat. Hudobivnik 5, Jamnik
5, Jelušič 5, Mar. Hudobivnik
3, Stojnšek 2, Benedičič 2,
Zupan 2. Geoplin Slovan je
na vrhu s popolnim izkupičkom. Radovljica je na sedmem mestu, z dvema zmagama in šestimi porazi.

www.gorenjskiglas.si

Iztok Čop se pri 36 letih še vedno počuti dovolj motiviran za nove uspehe. I Foto: Tina Dokl

Jelena Justin

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 ali po
el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Mednarodni plavalni
miting Celje
Matjaž Klemenc

Dvajsetletni Leščan Luka Tošič je že vrsto let zapisan hokeju. Igra pri članski ekipi MK Bled, kjer je tudi kapetan.

Matjaž Klemenc
Na Gorenjskem je hokej izredno popularen. Kako ste
vi prišli v ta šport?
"Začel sem s petimi leti,
navdušil pa me je vrstnik v
vrtcu. Vesel sem bil, da se je
treningom pridružil tudi
moj bratranec, a je žal prehitro obupal."

četrti 50 m prsno, šesti na
100 m prsno in sedmi na
50 m delfin. Stopnički si
je priplaval še Juš Pogačar
na 100 m hrbtno in bil ob
tem še sedmi na 200 m
mešano.

V nedeljo odprtje
novega drsališča
1. stran
Drsališče bo redno obratovalo od prihodnjega ponedeljka, med tednom vsak dan od
16. do 19. ure, ob sobotah,
nedeljah, praznikih in v času
šolskih počitnic od 10. do 12.
in od 15. do 19. ure. Prvi mesec obratovanja drsališča bo
uporaba za rekreacijsko drsanje brezplačna, od 7. januarja 2009 pa bo cena drsanja
1 evro na osebo. Drsališče bo
možno rezervirati za organizirano vadbo in rekreacijsko
igranje hokeja, razen v ter-

minih, ki so namenjeni
rekreacijskemu drsanju. Za
organizirane skupine najem
drsališča znaša 30 evrov na
uro. Rezervacije drsališča
sprejema Športna zveza Radovljica na tel. št.: 53 05 730,
vsak dan od 8. do 13. ure, ali
na elektronskem naslovu:
sportzv@s5.net.
Od 8. decembra 2008 pa
bo odprto od ponedeljka
do petka od 16. do 19. ure
ter ob sobotah, nedeljah,
praznikih in v času šolskih
počitnic od 10. do 12. in od
15. do 19. ure.

Kdo so bili tisti, ki so vas vodili skozi hokejsko pot?
"Skozi mojo kariero sem
imel tri trenerje. Dušana Lazarja, Miloša Potočnika in
Valerija Šahraja. Moram
reči, da sem se od vsakega
nekaj naučil. Kljub temu se
zavedam, da se moram še
marsikaj naučiti."
Po nekaj sezonah zunaj
prve lige se je Bled spet pojavil na slovenski prvoligaški sceni. Kako ste zadovoljni z lansko in začetkom letošnje sezone?
"Vsekakor je dobro, da je
Bled spet dobil člansko hokejsko ekipo. Pred oceno
lanske sezone se bom ozrl
še malce bolj nazaj, v čas,
ko smo igrali koroško ligo.
Kljub temu da je to tretji
kakovostni razred, imam
samo lepe spomine. Na
vseh tekmah veliko gledal-

Luka Tošič
prvima ekipama Olimpije
in Jesenic."
Kako je z vašimi nastopi v
državnih selekcijah?
"Že od 12. leta nastopam za
državne selekcije. Igral sem
za vse selekcije, razen za
člansko. Nastopil sem na
treh svetovnih prvenstvih.
U-18 na Madžarskem in U20 na Danskem in Latviji.
Posebej bi omenil zadnjo
tekmovanje za reprezentanco U-20 v Latviji v drugem
kakovostnem razredu. Res
nepozabno prvenstvo, organizirano in poskrbljeno na
vseh nivojih. Igrali smo v

Kakšne so realne možnosti
letošnje članske ekipe? S
kakšno uvrstitvijo bi bili zadovoljni?
"Posebnih ciljev si nismo
postavili. Vsekakor mislim,
da bi se morali uvrstiti v
četrtfinale, s čim boljšo
pozicijo, da se izognemo

Verjetno si v svoji karieri želite narediti korak naprej?
"Seveda si želim napredovanja. Vleče me predvsem v
Skandinavijo, na Švedsko
ali Finsko. Še iščem določene možnosti. V naši "EBEL
ekipi" me ne vleče preveč.
Vprašanje, koliko bi sploh
kaj igral. Mislim, da se premalo ponuja možnosti mladim igralcem."
Spremljate tudi nastope
obeh naših ekip v EBEL ligi?
"Seveda spremljam, kolikor mi čas dopušča. Rezultat Jesenic me ne preseneča, saj so po informacijah
Anžeta Kopitarja, ki se je
pripravljal z "železarji", v
pripravljalnem obdobju delali zelo dobro. Olimpija
me je malce razočarala.
Obema ekipama želim, da
se v ligi EBEL na koncu
uvrstita čim višje."

Teden tekem za odbojkarje ACH Volley
Matjaž Klemenc
Prejšnji teden je bil za odbojkarje ACH Volley izredno pester. Od sobote do nedelje so odigrali kar pet tekem. Začelo se je s tekmo
srednjeevropske lige v Zagrebu, ko so gostovali pri istoimenski ekipi in dosegli
maksimalno zmago s 3:0.
Sledili sta dve tekmi četrtine
slovenskega pokala. Prva je
bila v Framu, že naslednji
dan pa sta se ekipi srečali v
Radovljici. Dvakrat po 3:0 ni

prav nobeno presenečenje,
saj je bila razlika v kakovosti
le prevelika. Povsem drugačna zgodba je bila tekma
v srednjeevropski ligi proti
zagrebški Mladosti. Res je,
da je mlada zagrebška ekipa
bolj na dnu lestvice, a tega
na igrišču ni bilo videti.
Tako v prvem kot v tretjem
nizu so gostitelje prisili, da
so odigrali, kot znajo. Veliko lažje, kot je bilo pričakovati, so blejski odbojkarji
odpravili drugega predstavnika Slovenije v srednjeev-

ropski ligi, kanalski Salonit
Anhovo. Slednji, razen v
tretjem nizu, so v Radovljici
prikazali bore malo in na
koncu zasluženo izgubili z
maksimalnim rezultatom
3:0.
Pred sezono so se v blejski
ekipi odločili, da imajo za
vsako igralno mesto eno ali
celo dve adekvatni zamenjavi, kar se je pokazalo za povsem pravilno. Poškodbe so
sestavni del športa in na
tem področju blejski odbojkarji ne morejo biti zado-

voljni. Nekaj težav trenerju
Glennu Hoagu povzročajo
poškodbe Angela Pereza,
Andreja Flajsa, Matevža
Kamnika, Jasmina Čuturiča
in Delana Thomasa. V klubu si prizadevajo, da bi bili
vsi igralci do tekme s francoskim Beauvaisom zdravi.
Prav ti dve decembrski tekmi s Francozi, prva je 10.
decembra v Tivoliju, povratna čez teden dni v Franciji,
sta glavna prioriteta za klub
in vse je podrejeno za uspeh
v teh dveh tekmah.

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

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

Nudimo vam pestro izbiro:
Karis d.o.o., Gorenjska cesta 33c, Radovljica

Z dvema zmagama je nase
opozoril Robi Žbogar.

dvorani za 12 tisoč gledalcev, ki je bila na tekmah,
ko je igrala domača reprezentanca, polna. Premagali
smo Latvijo 3:2. Z Belorusijo smo žal izgubili 2:1 in z
napredovanjem ni bilo nič.
Bil sem kapetan ekipe, ob
tem pa sem bil ob koncu
proglašen za najboljšega igralca v naši vrsti."

cev, pravo vzdušje, res nekaj nepozabnega. S številnimi tekmami smo dobili
prepotrebne izkušnje. V
obeh sezonah v koroški ligi
smo prišli v finale, a na
koncu ostali brez prvega
mesta. V lanski sezoni nismo vedeli, ali bomo sploh
igrali. Naš cilj je bil, da čim
bolje odigramo in presenetimo kakšnega nasprotnika. Na koncu smo se uvrstili v četrtfinale, tekmi s prvo
ekipo Jesenic pa sta bili nagradi za celoten trud v sezoni. Letošnjo sezono smo
začeli dobro, saj smo v prvem krogu nabrali kar veliko število točk. V drugem
delu smo se mogoče malo
preveč sprostili. Smo mlada ekipa in v naši igri pogrešam večjo konstantnost
od tekme do tekme, kot
tudi med samo tekmo. Verjamem, da bomo s številnimi tekmami padce v igri
znižali na minimum."

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

V Celju je potekal 23. Mednarodni plavalni miting, na
katerem je sodelovalo 18
klubov. Dobro so nastopili
tudi plavalci Žita Gorenjka
Radovljica. Štiri zmage je
prispevala Anja Klinar.
Najhitrejša je bila na 400
m mešano, 200 m delfin,
200 m prsno in 200 m mešano ter bila osma na 50 m
prosto. Teja Zupan je bila
tretja na 100 m delfin in
bila še dvakrat peta (200 m
prosto, 400 m prosto).
Nina Cesar je bila dvakrat
četrta (200 m prosto, 400
m prosto), Maja Cesar pa
četrta na 400 m mešano in
peta na 100 m mešano. Od
radovljiških plavalcev je
dve zmagi prispeval Robi
Žbogar (50 m hrbtno, 200
m hrbtno), bil tretji na 200
m prosto in mesto nižje na
100 m mešano. Robi Vovk
je bil tretji na 200 m prsno,

Mladi hokejist se želi
preizkusiti v tujini

❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseyja
❖ blaga za svečane priložnosti
❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira
podlog, zadrg, sukancev, gumbov
in ostale pozamenterije.

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

V Sloveniji bi se rada ustalila

Begunjski poštar Cveto

Binta Jerala iz Gambije že skoraj dve leti živi v Sloveniji, nesramnih opazk na račun barve svoje kože
pa se ne bo nikoli navadila.

Od antičnega junaka Filipidesa do našega
vsakodnevnega prinašalca novic so pretekla
burna leta razvoja in prelomnih odkritij.

Mateja Rant
Sabina Jovan
V Lescah je zadnje mesece
verjetno le težko spregledati
eksotično tujko, ki tam živi
z možem in prikupno hčerko Angelco. 23-letna Binta
Jerala iz Gambije se je v Slovenijo preselila pred dobrima dvema letoma, da bi z
možem tu vzgajala hčerko.
On je namreč po rodu iz Tržiča in zato sta se odločila,
da bi bilo mogoče bolje, če
bi njuna hčerka odraščala v
Sloveniji.
Moža je spoznala pred tremi
leti. "V kraju Kotu south,
kjer sem živela, je imel svoje
podjetje. Sprva mi sploh ni
bil všeč. Zaradi naglasa sem
mislila, da je Libanonec," se
spominja Binta. Iskra med
njima je preskočila, ko jo je
povabil na koncert francoskih glasbenikov. Osem mesecev kasneje sta se poročila.
On je prodal svoje podjetje
in odprl restavracijo z morsko hrano, v kateri sta delala
skupaj vse do njene nosečnosti. "V Slovenijo sem prišla, ko sem bila že osem mesecev noseča, saj je kar tri
mesece trajalo, da sva uredila vizo in vse potrebne papirje. Želela sva namreč, da bi
imela Angelca slovenski potni list, obenem pa sva ji hotela omogočiti stike z njegovo družino v njihovem jeziku." Predvsem, pravi Binta,
pa ji je želela zagotoviti prijetno okolje, v katerem bo
odraščala, ne glede na to, kje
je to. "Vendar tudi če bi se
rodila v najbogatejši državi,
pa ne bi bila zdrava, mi to ne
bi nič pomenilo."
Najprej sta skoraj eno leto
živela pri njegovih starših,

Binta Jerala / Foto: Gorazd Kavčič
nato sta se preselila na svoje
v Žirovnico. "Tam je bilo res
grozno. Stanodajalka je bila
sprva videti zelo prijazna, a
nama je potem začela izključevati grelec za vodo, pa
radiatorje ... Imela sva
majhnega otroka, pa jo je
bilo vsakič sproti treba prositi, naj prižge gretje. Grozila mi je, da me bo poslala
nazaj v Afriko. Zato sva po
pol leta našla drugo stanovanje v Lescah." Tako kot v
Tržiču in Žirovnici pa je
imela tudi tu že kar nekaj
neprijetnih izkušenj z domačini. "Včasih si želim, da
bi pobrala otroka in se vrnila v Afriko," obupano vzdihne. Na cesti mora namreč
"požreti" marsikatero opaz-

ko na račun svoje barve
kože. Tako je med drugim
neka mama svojima otrokoma na vprašanje, zakaj je
tako črna, odgovorila, da je
to zato, ker se ne umiva. Nič
kaj lepe spomine nima niti
na svoji dosedanji službi v
Sloveniji. "Prvo službo sem
dobila v trgovini s spominki
na Bledu, a sem kmalu ugotovila, da me želijo zgolj izrabiti kot turistično atrakcijo. Potem sem začela delati
v frizerskem salonu v Radovljici, in sicer sem izdelovala afriške kitke, ker to
znam. Žal pa je bilo plačilo
daleč od tistega, kar so mi
obljubljali, čeprav je to zelo
zahtevno delo. Izdelava kitk
ti lahko vzame tudi do šest

ur." Upa, da bo kmalu našla
novo službo, saj je bila vedno navajena sama skrbeti
zase in želi, da bi tako tudi
ostalo. "Rada bi ostala v Sloveniji, a ne tako, da bom
samo sedela doma in nič delala. Vedno sem bila neodvisna."
Kljub temu, še pravi Binta,
ne bo dopustila, da bi Angelca povsem pozabila na
Afriko. "Nekoč bo želela izvedeti, od kod prihaja njena
mama in kdo so njeni stari
starši. Angelca je njihova
prva vnukinja. Naučila jo
bom tudi svojega jezika wolofa, ki je pravzaprav jezik
mojega očeta, saj imamo v
Gambiji kar deset različnih
jezikov," je še dejala Binta.

Že petič Zvezde na nebu žare
Prihodnjo nedeljo bo pri Jožovcu spet dobrodelni koncert.
Ivanka Korošec
Begunje - V nedeljo, 14. decembra, bo ob 18. uri v večnamenski dvorani pri Jožovcu
že peti dobrodelni koncert
Zvezde na nebu žare. Organizatorka, scenaristka in voditeljica Ingrid Antolin bo
tudi tokrat poskrbela za božično vzdušje ob prelepih
melodijah narodnozabavnih
ansamblov in tudi najmlajših
umetnikov. Vsebinsko in
duhovno bogatih koncertov
je v poplavi prednovoletnih
prireditev le malo. Ljudi, ki
bi se ukvarjali z organizacijo
takih koncertov, pa je še manj,
zato je prav, da jo podrobneje
predstavimo. Na vprašanja
o njeni kulturno-glasbeni
dejavnosti, ideji za ta koncert
in sami organizaciji ter izvedbi
je Ingrid povedala:

"Že več kot 20 let se udejstvujem na različnih glasbeno-kulturnih področjih.
Najbolj dejavna sem bila v
narodnozabavnih vodah,
zlasti v ansamblu Gorenjski
muzikantje s Klemenom
Koširjem, kjer sem si nabrala izjemno veliko izkušenj,
z marljivim delom okusila
kvaliteto in navezala mnogo
novih znanstev ter prijateljstev. Pri nas doma je bila
glasba vedno prisotna. Za
podedovani talent sem hvaležna očetu Ivanu in mami
Nadi, pa seveda vsem starim staršem. Glasba je rasla
z mano iz otroštva v mladost, ob šolanju in piljenju v
solo pevskih logih sem vse
skupaj povezala v kito poklicne in ljubiteljske dejavnosti, ki jo danes nadaljuje
že sin Grega."

Ko se je morala še zelo mlada v enem samem tednu za
vedno posloviti od očeta in
babice in ob bolečini občutila iskreno sočutje, pomoč in
dobroto mnogih ljudi, je
sklenila, da bo skušala to dobroto tudi sama povrniti in
deliti naprej. "K sreči mi je
bilo dano pomagati, a v meni
je vse bolj tlela globoko skrita želja po enem samem narodnozabavnem dobrodelnem božičnem koncertu, ki
bi prinašal občutek predprazničnega vzdušja, najbolj
potrebnim otrokom iz bližnje okolice pa z denarno pozornostjo polepšal prihajajoče praznike." Želja se ji je
uresničila decembra 2004,
ko je zbrala vse moči in korajžo in organizirala koncert,
ki ga je poimenovala po Avsenikovi melodiji Zvezde na

nebu gore (žare). "Dvorana
je bila nabito polna že prvič
in takrat sem občinstvu obljubila, da se bom za koncert
trudila, dokler bodo polnili
dvorano. Tudi vsi nastopajoči smo vedno svoj honorar
spustili v božični škorenjček
dobrote, sčasoma pa so se
nam pridružili tudi posamezniki, ki so z majhnimi
prispevki obogatili vsebino
podeljevanja.
Ker je bila dvorana vsa pretekla leta razprodana, mi ni
kazalo prelomiti obljube in
ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem zvestim obiskovalcem koncerta od blizu
in daleč, ki vedno znova dokazujete, da vas koncert
vsebinsko napolnjuje in
vam bogati božične praznike. Vljudno vabljeni tudi
letos!"

Begunje - V starem veku so
bili poštni glasniki privilegij
vladarjev. Najbolj znan antični sel je bil gotovo Filipides
(490 pr. n. št.), ki je tekel iz
Marathona v 42 kilometrov
oddaljene Atene, sporočil
vest o zmagi Grkov nad Perzijci, nato pa se izčrpan
zgrudil in umrl ... V srednjem veku so organizirali
poštne zveze, l. 1573 pa je
stekla prva poštna povezava
med Gradcem in Ljubljano.
Od 1670 so poštne kočije
predajale "štafeto" s poštnimi sli (postiljoni), prva poštna znamka je bila izdana
1840. Svetovna poštna zveza je l. 1874 v Švici združila
23 držav, v 20. stoletju pa so
komunikacije dobesedno
poletele v nebo. L. 1932 je letalska pošta zbližala London
in Capetown, 1962 so izstrelili prvi telekomunikacijski satelit Telstar. 1. 1978 je
začela svet osvajati danes
nepogrešljiva mobilna telefonija. Skoraj 10 let prej so v
ameriški vojski že razvili Arpanet, predhodnika interneta, ki v 21. stoletju globalno
povezuje svet.
Navkljub vsem čudom tehnike je prijazen človeški stik
še vedno (in vse bolj) nepogrešljiv in vsak dan z radovednim pričakovanjem pogledamo, kaj nam je prinesel poštar. V Begunjah z
okolico (tja do Mlake pod
gorami) novice v paketu s širokim nasmehom in prijazno besedo že osem let prinaša Cveto Kneževič.
Njegov delovnik se začne ob
5.30, ko se po kavici s sodelavcem loti razvrščanja pošte, paketov in reklam. Tako
včasih pretečejo štiri ure
dela, preden se odpelje na
približno 30 kilometrov dolgo pot po svojem rajonu.
Kljub rutiniranosti morajo
tudi poštarji opravljati preizkuse znanja in Cveto se je
nedavno brez pretiranega
učenja odlično izkazal.
Večino ljudi pozna po imenu (in še marsičem) in zaradi svoje sproščene dobrovoljnosti je zelo priljubljen.
Še posebej rad ima otroke,

morda tudi zato, ker je odraščal v veliki družini.
V otroštvu se je igral z bratom in štirimi sestrami, ki
so se kasneje iz rodne Bosne razkropili "po svetu" za
boljšim zaslužkom. Cveto je
pri svojih 20 letih obiskal
brata v Žirovnici in se za
leto in pol zaposlil v Verigi.
V zgodnjih sedemdesetih
letih za pridne roke ni bilo
težko najti dela. Po odsluženi vojaščini se je za pet let
vrnil k očetu in mami, ki sta
ga zaman skušala obdržati
doma. Vrnil se je v Slovenijo in l. 1977 postal poštar.
Njegovo prvo območje je
bila Planina pod Golico. S
svojim mopedom je čez
drn, strn in snežne zamete
razvažal pošto in pokojnine
- ob tej priložnosti ga je vedno čakalo kosilo in tudi sicer
je bil večkrat deležen domačih priboljškov. Po nesreči z
motorjem je od pošte dobil
fička in (za Javorniški Rovt)
razširjen rajon. Po dvanajstih letih je bil prestavljen v
Žirovnico, ki jo je s pošto
oskrboval naslednjih ducat
let. Celo pozimi, pri minus
10 stopinjah, je zmogel
upravljati moped kar brez
rokavic. V začetku tisočletja
je "prevzel" domačo vas,
kjer je stanoval z ženo in
dvema otrokoma. Delo je v
udobnem avtu in dobri
opremi postalo lažje.
Zdaj v prijetnem stanovanju
zase skrbi sam. Pred dvema
letoma je ovdovel, sin in hči,
ki je učiteljica slovenščine,
sta se osamosvojila nedaleč
stran. Nekajkrat na leto obišče mamo in prijatelje v Bosni, a najbolje se počuti v Sloveniji. Čeprav rad dobro
kuha, mu je uspelo shujšati
za 20 kilogramov, s šilcem
razredčenega kisa na tešče pa
odganja slab holesterol. Nič
se ne pritožuje, le včasih pogreša nežno žensko družbo.
S svojim zadovoljnim zgledom preprosto sporoča še
nekaj, kar bomo potrebovali
tudi v prihajajočih dneh,
polnih lepih želja: da s smehom in optimizmom lahko
prejmemo ali podarimo dragoceno pošiljko - veselje do
življenja!

Poštar Cveto rad opravlja svoje delo.
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Zgodbe za male planince
Jana Remic je pred kratkim izdala knjigo zgodb s planinskih izletov. Namenjena je otrokom in staršem.
Ivanka Korošec

Jana Remic s svojo knjigo Zgodbe za male planince

Radovljica - Jana se je rodila
l. 1965 v Kranju. Že od malih nog je hodila v gore, s
planinstvom pa se je začela
intenzivneje ukvarjati, ko je
ostala sama z dvema majhnima hčerkama. Tedaj je
postala tudi članica PD
Kranj. Najprej je delala v
Rašici, nato se je izobrazila
za komercialistko in kasneje še za turistično tehnico,
trenutno pa je, žal, brez
službe. V Radovljico je prišla pred devetimi leti, ko sta
skupaj s sestro tu kupili
hišo. Od takrat je članica PD
Radovljica, eno leto je tudi
vodnica v pohodniškem odseku. Kako je napisala to
knjižico, nam pripoveduje:
"Vedno sem rada hodila v

Radovljica

Orjaški ulov

V četrtek, 13. novembra 2008, smo stanovalci Doma
dr. Janka Benedika uživali v komediji Pršparan jur. Igro sta
nam za prijetne predpraznične dni podarila Kulturno
društvo Rudija Jedretiča in Kulturno društvo igralske
skupine Gašperja Lambergerja Jesenice, nam je sporočila
Draga Rabič, stanovalka doma.

www.radovljica.si

Pred kratkim je Anton Razinger iz Radovljice, sicer dolgoletni član ribiške družine, sprva blejske, kar petdeset let in zadnjih šest let radovljiške, v Savi pri Radovljici ujel ščuko velikanko. Riba je v dolžino merila malo manj kot meter, natančneje dolgih 92 centimetrov, težka pa je bila 6 kilogramov. Ščuko, ki lahko v svoji tridesetletni življenjski dobi zraste tudi do 120 centimetrov, je Anton ujel na vabo ''silikonska žaba'', način ribolova pa je bilo vijačenje. Kot pravi Razinger, je ta ščuka največja, ki jo je kadarkoli ujel. Ribolovna
sezona na ščuko je namreč odprta le tri mesece na leto (od
1. novembra in do konca januarja), ostale mesece pa je lov
na tovrstno ribo prepovedan - je razglašeno obdobje varstvene dobe, saj se v tem času ščuke drstijo. Po besedah gospoda Antona, je ščuka ena izmed najokusnejših sladkovodnih rib, zato je tokratni orjaški ulov končal na krožniku. A. B.

naravo, tja sem vodila tudi
svoji deklici. Ni bilo važno,
da smo prispele na cilj. Pomembno je bilo, da smo bile
skupaj, da sem se z njima
ukvarjala, občudovala in raziskovala naravo. Deklici sta
me nenehno spraševali: kje,
zakaj, kako? Pogosto so bili
moji odgovori površni, nepopolni. Včasih sem jima obljubila, da bomo odgovore
poiskale v knjigah. To ni bilo
preprosto. Zmanjkovalo je
časa, pa tudi lažje smo našle
podatke o slonih in leopardih kot pa o gamsu, ki smo
ga opazile na turi. Hčerki sta
zdaj odrasli, starejša ima 24,
mlajša 23 let. Naučila sem ju
vztrajati in ljubiti naravo,
onidve pa mene opazovati in
občudovati drobne čudeže
narave, ki življenju dajejo le-

poto in vrednost. Tako je prišla ideja, da napišem kaj za
otroke. Knjižica vsebuje devet zgodb. Opisuje štiričlansko družinico - očka, mamo,
Andrejčka in Ajdico na njihovih planinskih izletih.
Zgodbe nas učijo spoštovati
naravo. Učijo nas tudi, da
smo onstran meja svojega
življenjskega okolja le njeni
obiskovalci in da moramo
imeti do nje in do njenih
prebivalcev spoštljiv odnos.
Za zaključek sem namenila
nekaj besed staršem malih
planincev. Predvsem jim želim povedati, naj svojih otrok
ne preobremenjujejo s prevelikimi zahtevami. Odkrivajte z njimi čudoviti svet narave in učite otroke spoštovati vso raznolikost življenja.
Otroci želijo vašo ljubezen,

vaš čas in vašo pozornost.
Važno je, da dan preživite s
svojim otrokom. Kajti naenkrat boste spoznali, kako hitro mineva čas in da so vaši
otroci naenkrat odrasli."
Knjiga je nastajala leto dni,
izdana je v samozaložbi v
nakladi 500 izvodov. Ilustrirala jo je Janina mlajša hčerka Anita, starejša Nataša je
knjigo oblikovala.
Jana je zaljubljena v Julijske
Alpe, uživa na zahtevnih turah, kamor se podaja največkrat kar sama. Rada bere
in piše; doslej je veliko svojih doživetij opisala v Planinskem vestniku. Upamo,
da bo napisala še kakšno
tako prisrčno in vsebinsko
bogato knjigo, saj je kakovostnih knjig za otroke vse
premalo.

