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21. februar, dan
maternega jezika

Otroški parlament
o ljubezni in
spolnosti

Zakonca Mateja in Ivan Sužnik
dijake že dvajset let poučujeta
slovenščino. Z njima smo se
pogovarjali ob mednarodnem
dnevu maternega jezika.

Tema letošnjih parlamentarnih
zasedanj osnovnošolcev je
Ljubezen in spolnost, nekoga
moraš imeti rad.
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Z ministrom tudi o letališču

Nova banka v Radovljici

Župan Janko S. Stušek je okoljskega ministra Karla Erjavca opozoril na težave z uresničitvijo projekta
prestavitve letališke steze v Lescah.

Pred tednom dni so v Radovljici odprli
poslovalnico UniCredit Bank. Donacija
Rokometni šoli Radovljica ter šolskemu skladu
OŠ A. T. Linharta.

Ana Hartman

Marjana Ahačič

Žirovnica - Na seji koordinacije županov zgornje Gorenjske, ki je bila v začetku
februarja v Čopovi hiši v Žirovnici, se je minister za
okolje in prostor Karl Erjavec seznanil z največjimi
okoljskimi problemi na Gorenjskem. Nekatere pomembne projekte zavirajo
tudi civilne iniciative, pri katerih pa po besedah ministra ne gre vedno za iskren
namen varovanja okolja,
ampak se za njimi lahko
skrivajo tudi zelo močni zasebni interesi. Pri okoljskih
vprašanjih je treba najti ravnovesje med razvojem in varovanjem okolja, meni Erjavec.
Med zgornjegorenjskimi
občinami so daleč najbolj
aktivne civilne iniciative v
Radovljici, kjer je bilo od
leta 1998 aktivnih enajst iniciativ, trenutno pa pet. Župan Janko S. Stušek je ministra tako seznanil z zapleti
pri rekonstrukciji in prestavitvi steze Alpskega letalskega centra Lesce. Projekt je
povezan z dvema civilnima
iniciativama, ena ga pospešuje, druga zavira, pravi Stušek. "Občina je že oktobra
lani pripravila dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, v
tem času pa je prišlo že do
treh dopolnitev projekta. Civilna iniciativa ves postopek

pozorno spremlja, njeni
predstavniki pa trenutno
celo zastopajo eno od lastnic
zemljišča, ki je v vplivnem
območju s 36 kvadratnimi
metri, in so nam preprosto
povedali, da bodo izkoristili
vse pravne možnosti, da
preprečijo projekt. Ko bo izdana odločba na prvi stopnji, bo zagotovo sledila pritožba, zato smo ministra
prosili, naj v tem primeru v
okviru pristojnosti pospeši
odločanje na drugi stopnji,
da bi čim prej prišli do grad-

benega dovoljenja. Prejeta
sredstva za projekt nam namreč požira inflacija, poleg
tega pa je že podpisana pogodba z izvajalcem, projektantom in nadzorniki, ki je
časovno omejena. Ne vemo,
kaj bo, če pogodbeni rok poteče," je dejal Stušek.
Opozoril je tudi na zamude
pri sprejemanju občinskih
prostorskih aktov, saj se
bodo občine zaradi dolgih
postopkov težko držale zakonsko določenega roka za
sprejem prostorskih doku-

mentov, zato so župani ministru predlagali podaljšanje roka, ki je sedaj do konca letošnjega leta. "Priprava
občinskih prostorskih načrtov je zaradi nove zakonodaje velik zalogaj. Če jih občine ne bodo sprejele pravočasno, bo nastopila blokada
na področju gradenj. Ker ne
želimo, da bi občine v naglici sprejemale slabo pripravljene prostorske načrte, obstaja velika verjetnost za podaljšanje roka," je odgovoril
minister Erjavec.
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Linhartova dvorana
med kulturo in
turizmom

Prva vračila vlaganj v
javno omrežje že
marca

V Kropi predstavili
novi Vigenjc

Trenerski poklic
dolgoletna želja

Z direktorjem Andrejem Kokotom smo se pogovarjali o
programu in načrtih.

V krajevnih skupnostih, za
katere so bili seznami upravičencev že objavljeni, je
skoraj dva tisoč upravičencev.

Osma številka glasila Kovaškega muzeja v Kropi prinaša bogato bero zapisov o
lovu, življenju in ljudeh v
Lipniški dolini.

Urška Potočnik, nekdanja
odlična plavalka, svoje bogato znanje posreduje mlajšim
radovljiškim plavalcem.
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"Prejeta sredstva za rekonstrukcijo in prestavitev letališke steze v Lescah nam požira
inflacija," je na srečanju z okoljskim ministrom Karlom Erjavcem opozoril župan Janko
S. Stušek. I Foto: Kaja Pogačar
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Radovljica - Pred tednom
dni so na Gorenjski cesti v
Radovljici odprli poslovalnico UniCredit Bank, ki je
tako postala že četrta banka
s svojo poslovalnico v občini. "Vemo, da je svet postal
globalen in majhen, denar
pa je eno od sredstev, ki nas
povezuje," je na odprtju poudaril predsednik uprave
banke dr. France Arhar.
"Današnjo situacijo prevevajo strah, skrb in nezaupanje.
Najbolj človeške skrbi pa so
povezane prav s skrbjo za
obstanek in prihodnost," je
še dodal in poudaril, da si bo
banka svoje dobro ime prizadevala ohraniti in utrditi.
"Banke so predvsem posrednik med tistim, ki ima, in tistim, ki potrebuje. Zaupanje
in ime pa gradijo na tem, da
dobijo denar od tistega, ki so
mu ga posodile, in vrnejo
onemu, ki ga je vložil v banko. Zato naše delo temelji
na zaupanju, ki pa je eno
najbolj temeljnih človeških
čustev."
UniCredit Bank ob odprtju
novih poslovnih enot vedno

daruje nekaj sredstev tudi
organizacijam iz okolja, kamor prihaja. Temu načelu je
sledila tudi ob uradnem odprtju enote v Radovljici in s
sredstvi v skupni višini 4 tisoč evrov pomagala šolskemu skladu OŠ A. T. Linharta Radovljica in rokometni
šoli, ki deluje v okviru Rokometnega kluba Radovljica.
Donacijo bodo namenili za
izvedbo programa Mini rokomet, šolski sklad radovljiške osnovne šole pa pomaga
otrokom iz socialno šibkejših družin, ki se tako lahko
udeležijo šolskih ekskurzij,
šol v naravi in nekaterih
drugih aktivnosti, ki se jih
sicer ne bi mogli privoščiti.
"Novica o donaciji nas je
zelo razveselila in nas dodatno motivira za delo z najmlajšimi, ki tako lahko
odraščajo v zdravem športnem duhu. Prizadevali si
bomo za razvoj novega rodu
radovljiških, in nadejamo
se, tudi slovenskih rokometašev," je ob prejemu čeka
dejal trener rokometnega
kluba Goran Debelak.
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Alja Štendler, predsednica šolskega sklada na OŠ A. T.
Linharta Radovljica, in Goran Debelak, trener radovljiških
rokometašev, sta se dr. Arharju zahvalila za donacijo.
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Srečanje članov in
simpatizerjev LDS
Občinski odbor Liberalne demokracije Slovenije
Radovljica je za svoje člane in simpatizerje
pripravil ponovoletno srečanje.
Simon Habjan
Radovljica - Člani in simpatizerji LDS Radovljica so se
zbrali v gostilni Avguštin in
nadaljevali tradicijo ponovoletnih srečanj. Predsednik
občinskega odbora in radovljiški podžupan Primož Jeglič je poudaril, da je LDS
kot nosilka koalicije občinskega sveta v preteklem letu
izpolnila skoraj vse svoje zastavljene cilje. "LDS je ob
podpori koalicijskih strank
podprla izgradnjo vrtca na
Posavcu, podpiramo gradnje vodovodov, kanalizacijskih vodov, čistilnih naprav.
V Radovljici je bil zgrajen
športni park, nadaljuje se z
obnovo Graščine in Ceste
svobode, ravno tako se obnavljajo tudi ceste po ostalih območjih občine. Veliko je bilo
v preteklih dveh letih že narejenega, mnogo pa bo postorjenega tudi v letih 2009
in 2010, saj je bil decembra
sprejet tudi dveletni prora-

čun, ki zajema projekte za
izboljšanje kakovosti bivanja v občini in je tudi razvojno naravnan," je poudaril
Jeglič. Župan Janko S. Stušek je podrobneje predstavil
delovanje občinskega sveta,
vlogo LDS v njem ter težave,
s katerimi se koalicija srečuje. Poudaril je, da je pomembno dosežke stranke
predstaviti občanom, saj
lahko samo s predstavitvijo
doseženega dela stranka pokaže svoje zmožnosti.
Poslanec v državnem zboru
Borut Sajovic je predvsem
izpostavil cilje vlade, katere
je LDS tudi članica, predstavil delo stranke in osvetlil načrte nove vlade v prizadevanjih za izhod iz finančne krize, ki pesti večino razvitega sveta. "Stanje
v stranki je dobro, kot tudi
načrti, ki jih imamo za v
bodoče. Zadovoljni smo
tudi z delovanjem ministra
in ministrice," je še poudaril Sajovic.

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju.

Med kulturo in turizmom
Z direktorjem Linhartove dvorane Andrejem Kokotom smo se pogovarjali o programu in načrtih.
jala športno-turistična ponudba kot na primer organizacija priprav vrhunskih
športnikov."

Marjana Ahačič
Kateri so tisti osnovni kriteriji, po katerih izbirate gledališki in glasbeni program
Linhartove dvorane?
"Glede na to, da program izbiramo tako, da si pokrijemo stroške, skrbimo, da so
nastopajoči in izvajalci dovolj popularni, da pritegnejo dovolj ljudi. Abonmajske
predstave imamo tako finančno skoraj stoodstotno
pokrite. Glasbeni program
pa gre v dve smeri: v glasbenem abonmaju s po tremi
koncerti v jesenskem in tremi
v
zimsko-spomladanskem paketu vsakokrat ponudimo vsaj enega
uveljavljenega izvajalca ter
po dva mlada oziroma za
naše občinstvo nova in drugačna izvajalca. Tako imamo srečo, da smo v Radovljico pripeljali glasbenike, ki
so v slovenskem merilu prava redkost, na primer izjemnega Indijca Talwalkarja, po drugi strani pa tudi
"razvpito" Lango, ki je v Radovljici nastopila pred nabito polno dvorano. Seveda
posegamo tudi po uspešnicah, kakršne predstavljajo
imena, kot so Predin, Kreslin in pred kratkim svetovno uveljavljena francoska
skupina Poum Tchack.
Dvorana je bila ob njihovem
koncertu zgledno polna, nastop pa tako dober, da jih
bomo v zadnjem trimesečju
letošnjega leta zagotovo
spet gostili. Doslej se je torej izkazalo, da smo na pravi poti, ne nazadnje zato,
ker imamo obiskovalce celo
iz Ljubljane in Postojne."
Pripravljate kakšne programske novosti?
"Že v začetku marca začenjamo s potopisnimi predavanji na velikem platnu. Na

Andrej Kokot, direktor Linhartove dvorane
dvanajstih predavanjih dvakrat na mesec - kot ponavadi
v dveh, jesenskem in spomladanskem ciklusu - bomo
strnili mozaik držav z vsega
sveta. Predavanja, ki se bodo
terminsko usklajena s filmskim gledališčem, bomo dopolnili z razstavami fotografij avtorjev potopisov."
Ste zadovoljni tudi z obiskom kina?
"Glede na podatke je obisk
kino predstav v rahlem upadanju, a stanje ni kritično,
ker gre upad pripisati dejstvu, da v zadnjem obdobju
ni bilo nobene uspešnice, ki
bi polnila dvorane. Enako se
namreč dogaja prav vsem
kino dvoranam v Sloveniji.
Zadovoljni smo, da februarja spet začenjamo s filmskim gledališčem, to so četrtkove predstave tako imenovanega art kina, ki jih občinstvu ponujamo kot edini daleč naokrog. Sicer pa z dodatnimi promocijskimi prijemi skušamo v kino privabiti čim več obiskovalcev;
tako po novem uvajamo
"mojo desetko", paket dese-

tih kart, ki jih obiskovalec
lahko izkoristi za ogled katerekoli predstave."
Linhartova dvorana je tudi
sedež lokalne turistične
organizacije. Katere so ta
čas vaše glavne aktivnosti na
področju turizma?
"Delovanje lokalne turistične organizacije je kot nepridobitna dejavnost vezano
predvsem na proračunska
sredstva. Glavne aktivnosti
so predvsem sejemske predstavitve, promocijska dejavnost in pomoč pri pripravi
dokumentacije za razpise.
Del turistične promocije je
tudi Linhartov časnik, v katerem predstavljamo gostinsko in turistično gospodarstvo občine. Letos imamo v
načrtu še vzpostavitev posebne spletne strani, namenjene predstavitvi turizma.
Ta pa v Radovljici ne pomeni prodajanja posteljnih kapacitet, gre namreč za dodano vrednost, ponudbo naravnih
in
kulturnozgodovinskih znamenitosti,
pa tudi kapacitet športnih
dvoran, kjer bi se lahko izva-

Letos se je LTO predstavila
tudi na nedavnem sejmu
Turizem in prosti čas v
Ljubljani.
"Letos je bil sejem kljub
malce nesrečno opremljenem prostoru uspešen predvsem zaradi poudarka na
povezanosti s šolami, obrtno zbornico in sosednjimi
občinami na našem območju. Tak način sodelovanja
bomo v prihodnje prav gotovo nadgradili. Priložnost
tako vidim še v sodelovanju
z občino Žirovnica, ki prav
tako leži na območju s podobnimi potenciali, kot je
naše."
LTO naj bi od turističnega
društva v kratkem prevzela
tudi upravljanje s Turistično
informacijskim centrom ob
vhodu v staro mestno jedro.
Kako daleč ste s postopki in
kakšne spremembe načrtujete?
"Smo v fazi dogovorov, prav
tako se dogovarjamo za prevzem upravljanja in trženja
radovljiške graščine. V ta
sklop sodi tudi koordinacija
dogajanja na Linhartovem
trgu, ki je najlepše zunanje
prizorišče prireditev, kar jih
imamo. Letos bomo tam že
tretje leto zapored pripravili
sklop prireditev "poletje na
Linhartovem trgu". Če se bo
tako odločil občinski svet, se
bo turistično informacijski
center kadrovsko okrepil,
potrebno ga bo tudi dokončno opremiti, da bo lahko pisarna odprta dalj časa, hkrati pa predstavlja priložnost
za komercialno dejavnost in
ustvarjanje oziroma vzpodbujanje nastanka novih turističnih produktov."

Nova banka v Radovljici
1. stran
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Alja Štendler, predsednica
šolskega sklada na OŠ A. T.
Linharta, pa se je upravi
banke in vodji radovljiške
poslovne enote Brigiti Šterman zahvalila za posluh za
potrebe otrok, katerih družine si težko privoščijo plačilo številnih dodatnih šolskih aktivnosti. "S pomočjo
šolskega sklada, v katerem
se na različne načine zbirajo sredstva za pomoč našim
učencem, bomo lahko večjemu številu otrok omogočili vključitev v aktivnosti,
do katerih sicer ne bi imeli
dostopa," je poudarila.
Ob odprtju je banka, ki sodi
med vodilne finančne skupine v Evropi in je prisotna
v 22 državah, pripravila
tudi posebne spodbude za

"Prizadevali si bomo, da bomo dobro ime banke ohranili in še utrdili," je poudaril
dr. Arhar, novi banki pa je dobrodošlico izrekel tudi radovljiški župan Janko S. Stušek.
svoje radovljiške stranke.
Župan Janko Sebastijan
Stušek pa je na slovesnosti

bančnikom zaželel dobrodošlico in izrazi prepričanje, da v Radovljici "potre-

bujemo banke, ki bodo kreditirale pogumne investitorje."
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Prva vračila vlaganj v javno
omrežje že marca

O počivališčih in
omejitvi prometa
na avtocesti

V krajevnih skupnostih, za katere so bili seznami upravičencev že objavljeni, je skoraj dva tisoč
upravičencev.

Svetniki na sejah občinskega sveta županu,
direktorju občinske uprave ter predsednikom
delovnih teles dajejo različne pobude in
postavljajo vprašanja.

Marjana Ahačič

V pripravi pogodbe o
poravnavi

Radovljica - V začetku februarja je občinska komisija za
vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
objavila dokončni seznam
upravičencev do vračila vlaganj za krajevne skupnosti
Lesce, Begunje, Lancovo,
Brezje, Mošnje in Otok, ki
obsega skoraj dva tisoč
imen. Občinska uprava jim
je posredovala obrazce, ki
jih morajo upravičenci izpolniti in posredovati pristojni komisiji. "Odziv na
poziv k predložitvi obrazcev
je bil pričakovano velik, saj
smo v zaprošenem roku
prejeli vrnjenih skoraj 80
odstotkov vseh posredovanih obrazcev," pojasnjuje
Manca Tomažin, predsednica komisije, in dodaja, da
lahko vsi končni upravičenci
za navedene krajevne skupnosti izpolnjene obrazce
predložijo še vse do 9. decembra 2009.

"Za vse končne upravičence,
ki so nam posredovali obrazce do vključno 17. februarja
letos, bomo pripravili pogodbe o poravnavi, ki jih bodo
lahko podpisali na sedežih
posamezne krajevne skupnosti v terminih, ki so bili
navedeni v obvestilu, priloženem k obrazcu. Sredstva
bodo upravičencem nakazana nekje v roku 20 do 30 dni
po podpisu poravnave."
Kot je še povedala Tomažinova, bodo tudi za ostale

krajevne skupnosti, torej za
krajevne skupnosti Ljubno,
Kamno Gorico, Srednjo Dobravo, Kropo in Podnart, dokončni seznami objavljeni
predvidoma 6. marca, hkrati z objavo pa bodo tako kot
v primeru prvih seznamov
končnim upravičencem teh
krajevnih skupnosti posredovani tudi obrazci za posredovanje podatkov. "Tudi
predlog seznama dejanskih
upravičencev za območje
Lesce Hraše - Hlebce, Radovljico in Radovljico - Vrbnje bo objavljen takoj, ko bo

Število upravičencev po krajevnih skupnostih:
- KS Lesce - vlaganja 1975-1980 (279)
- KS Lesce - vlaganja 1991-1993 (94)
- KS Begunje - vlaganja 1986-1992: 518
- KS Lancovo - vlaganja 1978-1979: 109
- KS Brezje, KS Mošnje, KS Otok - vlaganja
1983-1986: 236
- KS Brezje - vlaganja 1986: 22

s strani Državnega pravobranilstva Občini Radovljica
v podpis posredovan še zadnji predlog poravnave, to je
predvidoma v mesecu marcu."

Prva izplačila lahko
pričakujemo marca in
aprila
Višine povračil so za posamezne krajevne skupnosti
zelo različne, pravi Tomažinova, okvirni zneski so sicer
že znani, končni zneski izplačila za posameznega
upravičenca pa bodo navedeni na sami pogodbi. Prva
izplačila lahko tako občani,
ki so že vrnili izpolnjene obrazce, pričakujejo v marcu
in aprilu. "Glede na odziv
računamo, da bomo v prvih
treh mesecih izplačali skoraj
osemdeset odstotkov vseh
sredstev, deset nekje do
konca leta 2009, preostalih
deset pa potem do izteka
roka za vračilo sredstev," je
še povedala Tomažinova.

Marjana Ahačič
Radovljica - Na zadnji seji
občinskega sveta je Anton
Pogačnik, svetnik SDS, na
župana naslovil dve pobudi
v zvezi z avtocestnim odsekom med Radovljico in Kranjem. V prvi sprašuje župana o razlogu, zakaj počivališči na obeh straneh avtoceste na izvozu oziroma uvozu
Radovljica še vedno nista
urejeni. "Na urejeni eni in
drugi strani počivališča bi
bila lahko turistična stojnica
z brezplačnimi gradivi in informacijami, ki bi lahko pripeljala kakšnega, tudi na-

ključnega turista. V drugi
pobudi pa svetnik Pogačnik
opozarja na to, da se hitrostna omejitev prometa na avtocesti na mostu čez Tržiško
Bistrico vleče nerazumljivo
dolgo. Zato prosi župana, da
na to opozori pristojne na
ravni države, in posreduje,
da se obnova poškodovanih
kovinskih spojev na obeh
straneh mostu čez reko čim
prej zaključi. "Pri tem bi zagotovo lahko pomagali predvsem gorenjski poslanci, še
posebej tisti, ki se vsak dan
vozijo v službo v Ljubljano,"
je med drugim prepričan
Pogačnik.

Otroški parlament tokrat o
ljubezni in spolnosti
Tema letošnjih parlamentarnih zasedanj osnovnošolcev je Ljubezen in spolnost, nekoga moraš imeti rad.

Radovljica - Nekatere stvari v
življenju so zelo natančno
določene: v šolo gremo s šestimi leti, polnoletnost dosežemo z osemnajstimi leti.
Takrat lahko pridobimo tudi
vozniški izpit. O tem, katera
leta naj bi bila pravšnja za izgubo nedolžnosti in začetku
spolnega življenja, pa ni nič
predpisanega," so o svojih
dilemah v zvezi s spolnostjo
in ljubeznijo spregovorili
osnovnošolci na nedavnem
otroškem parlamentu v Radovljici. "Ste poskusili
doma, pri nedeljskem kosilu
o "tej" temi izvedeti še kaj
več?" so se hudomušno
vprašali in sproščeno povedali, da pogovor o spolnosti
in ljubezni pomeni tudi
spraševanje o tem, "kam na-

gneš glavo, ko se poljubljaš
in ali očala pri tem motijo ..."
Učenci OŠ A. Janše so se pri
pouku resno lotili pogovorov
o ljubezni in spolnosti; povedali so, da tudi oni o tej temi
veliko izvedo iz medijev, pa
naj gre za romantične filme
s srečnim koncem in ljubezenske romane ali nasilne
vsebine, do katerih se učijo
biti kritični.
V prostorih Občine Radovljica se je otroški parlament,
sestavljen iz predstavnikov
osnovnih šol Staneta Žagarja Lipnica, F. S. Finžgarja
Lesce, Antona Janše in A. T.
Linharta Radovljica, sestal
pred dobrim tednom dni.
Mladi so na živahno vodenem srečanju med drugim
ocenili, da so za svet ljubezni in spolnosti slabo opremljeni, prepuščeni lastnemu

Na vprašanje "kje si dobil največ informacij o
spolnosti, je večina od 36 anketiranih devetošolcev OŠ F. S. Finžgarja odgovorila, da pri vrstnikih, nekaj manj pa na internetu. Na splošno
menijo, da o spolnosti, če želijo, dobijo dovolj
informacij.

15 odstotkov devetošolcev je že imelo spolne
odnose, so ugotovili v anketi, ki so jo pripravili
učenci OŠ A. T. Linharta.

raziskovanju in tudi napakam. Povedali so, da se z
vrstniki, predvsem pa starejšimi o ljubezni in spolnosti
težko pogovarjajo, ali pa je
pogovor o tem nesproščen.
Razmišljali so o ljubosumju, lepoti, strasti, sramežljivosti, razhajanju, prepiranju, pa tudi o zaščiti pred
zanositvijo in spolnimi boleznimi ter splavu.
Udeležence otroškega parlamenta, ki so ga letos vodili

učenci OŠ A. T. Linharta, je
pozdravil tudi župan Janko
S. Stušek, ki jih je seznanil z
delom občinskega sveta in
jih opozoril, da delo v tej občinski sejni dvorani pomeni
predvsem odločanje in odgovornost. Tudi odgovornost mladih. Državno srečanje otroškega parlamenta bo
predvidoma 23. marca v
Ljubljani, kjer bodo občino
tokrat predstavljali učenci
OŠ A. T. Linharta.

Cena 26 evrov, za naročnike

20% popusta + poštnina.
Naročanje:
www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič

po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Občinske novice
Biodinamična metoda
pridelave hrane

Podjetniki uhajajo drugam

Protiutež vse večji odvisnosti od zastrupljene
hrane s svetovnih trgov

Stane Perc, član občinskega sveta (Slovenska nacionalna stranka)
življenja. Naravoslovna pot
Pusti grad čez Fuksovo brv,
vodna pot, konjeniške in kolesarske poti so precej pripomogle k razpoznavnosti krajev ob njih. Zato je ljudem
treba čimbolj predstavljati
možnosti razvoja in jim urejati vodovodno in cestno infrastrukturo, ki je močno
načeta. V zadnjem proračunskem obdobju je kar nekaj sredstev namenjenih za
odpravo teh problemov in
tudi za obnovo kulturnega
doma. Pred kratkim ustanovljeno turistično društvo
Lancovo skrbi za lepšo ureditev kraja, za realizacijo
svojih programov pa bo rabilo širšo pomoč."

Cveto Zaplotnik
Ivanka Korošec
Radovljica - Biološko-dinamična metoda pridelovanja hrane se v Sloveniji širi
že od leta 1985. Ajda, prvo
društvo za gospodarjenje po
tej metodi, je bila ustanovljena leta 1991. Zdaj deluje
več regionalnih društev; v
Društvu za Gorenjsko, s sedežem v Podhomu, je 160
članov. Kot je povedala Silva
Pisek, članica izvršnega odbora in odgovorna za širjenje in prodajo literature, jih
je od tega 35 iz radovljiške
občine.

Čebelarji, sadjarji, kmetje
in vrtičkarji
Društvo širi in spodbuja pridelovanje hrane po biološko-dinamični metodi, ki
omogoča brez uporabe strupov in umetnih gnojil doseganje visokih donosov izjemne kakovosti, zagotavlja
pa tudi ohranjanje trajne
plodnosti tal, pestrosti kulturnih rastlin in ekološko
ravnotežje. V društvu so čebelarji, sadjarji in kmetje,
največ pa je vrtičkarjev. Med
pridelovalci je v društvu
Ajda za Gorenjsko tudi družina Marolt iz Dvorske vasi,
ki se lahko pohvali, da ima
blagovni znamki Biodar in
Demeter.

Biodar in Demeter
Medtem ko ima Biodar še
nekaj kmetij v naši občini,
imajo Demeter le Maroltovi,
skupno jih je na Gorenjskem le sedem. Ivanka Marolt je pojasnila, da je blagovna znamka Biodar znak
jamstva za slovenska živila
iz nadzorovane ekološke
pridelave, Demeter pa je
mednarodno zaščitena bla-

govna znamka za pridelke,
pridelane po biološko-dinamični metodi. Z njo
upravlja zavod Demeter International iz Nemčije.
Znamka zagotavlja potrošniku kvaliteto, na katero se
lahko zanese; dobijo jo lahko samo tisti proizvajalci, ki
jim komisija po večletnem
preusmerjanju kmetije potrdi, da pridelujejo hrano po
standardih za tovrstno pridelavo. Maroltovi na svoji
kmetiji pridelujejo piro, pšenico in zelenjavo. Postavljene so visoke zahteve, preverjanja so stalna, kontrole so
natančne, a žal, za pridelovalca drage.

Brez gensko
spremenjenih organizmov
Člani društva Ajda pridelujejo hrano brez gensko spremenjenih organizmov, razkuženih semen, umetnih
gnojil, pesticidov in drugih
kemičnih sredstev. Za biološko-dinamične pripravke
uporabljajo sestavine iz mineralnega, rastlinskega in
živalskega sveta. Organizirajo različne delavnice, izlete,
sodelujejo na tržnicah in
sejmih in skušajo ozaveščati
čim širši krog ljudi za ta način pridelave hrane. Radi se
družijo in izmenjavajo izkušnje, dobivajo pa tudi mesečna obvestila in napotke,
po katerih se lahko ravnajo
pri svojem biodinamičnem
kmetovanju. Povpraševanje
potrošnikov je usmerjeno
največ v zelenjavo, sadje in
nemesna predelana živila
(mlevski in mlečni izdelki).
Prednostna naloga kmetijskega ministrstva je do leta
2015 na domačem trgu doseči 10 odstotkov ekoživil
slovenskega porekla od celotne prodane količine hrane.

Pohod spomina in prijateljstva
Valerija Keršič
Radovljica, Bled, Vrba - V
počastitev slovenskega kulturnega praznika se je pred
Domom veteranov Zgornje
Gorenjske v Radovljici kljub
neprijaznemu vremenu že
sedmič zapored zbralo 247
pohodnikov, ki so se odpravili peš iz Radovljice do Prešernovega spomenika na Bledu
in skozi Piškovco v Vrbo.
Pohodniki so prišli iz 14 Območnih združenj VVS in
štirih Območnih združenj
Zveze slovenskih častnikov,
člani veteranskega društva
Sever, drugih veteranskih
združenj in ljubitelji pohodništva. Letošnjega pohoda
se je udeležilo petdeset novih pohodnikov.
V Radovljici sta jih pozdravila radovljiški župan Janko S.

Stušek in predsednik Zveze
slovenskih častnikov Miha
Butara, pri Prešernovem
spomeniku na Bledu župan
Janez Fajfar, s svojim nagovorom pa je proslavo popestril tako na Bledu kot tudi v
Vrbi znani kulturni delavec
s Koroškega Mitja Šipek. Na
Bledu so sodelovali še recitatorji osnovne šole dr. Josipa Plemlja in Veteranski
pevski zbor. Pohodniki so
nadaljevali pot skozi Piškovco v Vrbo, kjer sta jih pozdravila župan Žirovnice
Leopold Pogačar in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer.
Veteranski pevski zbor je
zapel še dve Prešernovi pesmi in se skupaj z ostalimi
pohodniki udeležil proslave
ob slovenskem kulturnem
prazniku.

Ali se lahko na kratko predstavite?
"Pred 67 leti sem se rodil v
Radovljici, polnih 30 let sem
delal v Žitu v Lescah in Tržiču, nato pa 14 let kot samostojni podjetnik. Poročen
sem že 45 let in imam dva
odrasla sinova. Dobrih 30
let pa živim na Zgornji Lipnici."
Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozitivno in kaj pokritizirali?
"Občina se je v preteklih letih kar močno razvijala. Velik del proračunskih sredstev je namenila za vrtec Posavec, za otroški igrišči v Radovljici in Lescah, za športni
igrišči v Lipnici in Radovljici
... V zdravstvu je zagotovila
stalno dežurno službo v Radovljici, v Kropi bo popolnoma obnovila lekarno in
zdravstveni dom. Uredila je
veliko kanalizacijskih in vodovodnih vodov. Vesel sem,
da župan in občinski svet
podpirata razvoj kmetijstva
in da zanj namenjata kar
precej denarja, kar ni praksa
pri drugih občinah. Žal mi
je, da se nam v občinskem
svetu ni uspelo dogovoriti za
nekatere gospodarske projekte, ki bi omogočili dodatno zaposlitev in razvoj. Posodobitev letališča je v zastoju, oskrbnega centra ob avtocesti ni, upočasnjena je
gradnja turističnega centra v
Dvorski vasi. Podjetniki
nam zaradi boljših pogojev,

Stane Perc I Foto: Anka Bulovec
ki jim jih dajejo druge občine, uhajajo drugam, zato je
nujno, da s prostorskimi načrti opredeljene obrtne cone
čim prej uredimo in omogočimo gradnjo. Podpiram občane Lipniške doline, ki negodujejo, ker jim težki tovornjaki, ki vozijo material
iz kamnoloma, uničujejo cesto in poslabšujejo prometno varnost. Občina bi morala skleniti s Cestnim podjetjem Kranj nov dogovor za
večjo nadomestilo in sanacijo poškodovanih cest. Moti
me tudi že predolgo zaprtje
Ceste svobode v Radovljici
in otežen prehod do pokopališča."
Kaj je po vašem mnenju trenutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?

"Poleg že omenjenih problemov je problematična zastarela vodovodna napeljava iz
azbestnih cevi skoraj na celotnem desnem bregu Save
in oskrba s kakovostno pitno vodo. Državni cesti
Radovljica-Kropa in Begunje-Podgora sta potrebni obnove, zato mora občinska
uprava stalno pozivati pristojna ministrstva k ukrepanju."
Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Že dolgo sem mnenja, da
je Lipniška dolina s svojimi
trgi, vasmi in zaselki biser v
radovljiški občini. Toliko neokrnjene narave in kulturne
dediščine ne najdeš drugod.
V tem času prav te vrednote
dajejo možnosti boljšega

Kako preživljate prosti čas?
"Ob obilici dela si enkrat ali
dvakrat na leto vzamem čas
za potovanja. Prepotoval
sem Novo Zelandijo, Avstralijo, Severno in Južno Ameriko, Rusijo ter dežele arabskega sveta. V Saudski Arabiji sem sklenil tudi prijateljstva z rejci arabskih
konj."
Kot slišimo, se ukvarjate z
različnimi hobiji. S čim vse?
"Vse življenje sem povezan
z zemljo, zato sem srečen,
da sem našel miren kraj,
kjer sem poleg hiše lahko
uredil prostor za eksotične
ptice, oboro za jelene, stajo
za konje in hlevček za eksotično perjad. Zbiram stare
predmete in orodja, ki jih
rad pokažem prijateljem in
znancem."

Nova izobraževanja za prostovoljce
Da bi okrepili dejavnost društva tudi na Gorenjskem, bo Slovensko društvo Hospic v prihodnjem
mesecu organiziralo izobraževanje za nove prostovoljce.
Marjana Ahačič
"Prostovoljstvo je steber Hospičeve ideje. Vloga prostovoljcev temelji na čustveni
opori in spoštovanju osebnega dostojanstva hudo bolnega. Stisko blaži tudi svojcem in žalujočim, zato smo
v želji, da bi dejavnost društva okrepili tudi na Gorenjskem, pripravili izobraževanje za nove prostovoljce, ki
bodo delovali na območju
Gorenjske," so sporočili iz
Slovenskega društva Hospic. Medse vabijo vse, ki si
želijo svojo srčnost ponuditi
ljudem v stiski, najhuje bolnim in njihovim bližnjim.
Prav tako so vabljeni tisti, ki
bi želeli zase ali za svoj po-

klic pridobiti ali obogatiti tovrstna znanja. Izobraževanje bo potekalo enkrat na teden po štiri šolske ure na sedežu Območnega odbora
Zgornja Gorenjska v Radovljici. Skupno gre za deset
srečanj, na katerih različni
predavatelji
predstavijo
teme. Pred izobraževanjem
bo v sredo, 25. februarja, ob
17. uri društvo v svojih prostorih organiziralo uvodni seminar za šolanje prostovoljcev in drugih zainteresiranih.
Sicer pa za vse, ki izkušate
smrt bližnjega in s tem povezano žalost, Slovensko društvo Hospic od letošnjega februarja organizira klub žalujočih odraslih. S program ža-

"Žalovanje nima bližnjic. Vse, kar v zvezi s tem
hočemo zaobiti, trpljenje le podaljša."

V sredo, 25. februarja, bo ob 17. uri Slovensko
društvo Hospic v svojih prostorih organiziralo
uvodni seminar za šolanje prostovoljcev in
drugih zainteresiranih.
lovanja odraslih po izgubi
bližnje osebe nudi podporo
tistim, ki so doživeli smrt
drage osebe. Gre za program, ki je v slovenskem
prostoru edinstven, izvajajo
pa ga redno zaposleni strokovni sodelavci društva in
ustrezno usposobljeni prostovoljci. Na Gorenjskem bo
klub žalujočih odraslih, ki
prebolevajo izgubo bližnje
osebe, organiziran na sedežu Območnega odbora Zgornja Gorenjska v Radovljici.
"Pomembno je vedeti, da v
težkih trenutkih ne ostajate
sami. Žalovanje nima bližnjic. Vse, kar v zvezi s tem
hočemo zaobiti, trpljenje le
podaljša. S hudo izgubo se

svojcem svet v trenutku postavi na glavo. Da bi se lažje
soočili z izgubo in procesom
žalovanja, da v težkih trenutkih ne bi ostali sami, vam v
Hospicu nudimo podporo
ustrezno
usposobljenih
prostovoljcev. Vsak tretji četrtek v mesecu vas od 18. do
20. ure pričakujemo na sedežu društva na Ljubljanski
cesti 60 v Radovljici. Morda
vam bo kanček lažje, če svoje občutke podelite z nami
ali z ljudmi s podobnimi izkušnjami izgube," še poudarjajo na območnem odboru Hospica. Prijave niso
potrebne, dodatne informacije pa lahko dobite na telefonski številki 051/416 42.
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Krajevne novice

Kuharski tečaji v župnišču

Uspešno leto za
begunjske gasilce

Na valentinovo je bilo v radovljiškem župnišču prvo v seriji šestih kuharskih srečanj.

Na rednem letnem občnem zboru je predsednik
Janez Gašperin poudaril, da so v preteklem letu
delali dobro.

Ivanka Korošec
Radovljica - Zbralo se je
okoli 30 udeleženk, pa tudi
en predstavnik močnejšega
spola je bil med njimi! Tokratni tečaj je vodil Marko
Čižman, duhovnik v župniji
sv. Rešnjega telesa in krvi

Ljubljana-Podutik.
Po
osnovnem poklicu je kuhar,
saj je obiskoval srednjo gostinsko šolo, kuharska smer,
končal je biotehniško fakulteto, šel k vojakom in se šele
kasneje odzval na božji klic,
se vpisal in doštudiral teologijo. Rad igra na kitaro, v

Peter Kolman

... in takole polentno štruco.

Takole preprosto naredimo jušne vlivance ...

svoji župniji prireja kuharske tečaje, z veseljem se je
odzval tudi povabilu radovljiškega župnika Andreja
Župana. Za tokratno srečanje je pripravil dva menija,
na prvem so bili paradižnikova juha z vlivanci, teletina
z zelenjavo, sadje z belim
prelivom in na drugem prežganka, popečene piščančje
prsi s popečeno polento in
popečenim paradižnikom
ter vinski šodo s sladoledom.
Medtem ko se je urno sukal
med kuharicami, razlagal
zdaj to zdaj ono, razkrival
tudi majhne skrivnosti velikih mojstrov, je utegnil povedati še tole: "Čeprav nas je

veliko, je vzdušje na današnjem tečaju zelo prijetno in
sproščeno. Vsak si išče svoje
delo, nihče se ga ne izogiba.
Osnovnih pripomočkov za
kuho imamo ravno prav, v
kuhinji pa so zelo pomembni noži, predvsem morajo
biti dovolj ostri! Posode niti
ne rabimo veliko, saj je bolje, da se že sproti pomiva,
da na koncu ni preveč dela.
Mojih tečajev se običajno
udeleži še več moških, saj v
današnjem času ne bi smele
kuhati samo ženske, tudi
moški naj bi nekaj znali.
Predvsem pa je pomembno
ne samo dobro kuhati, ampak znati pripraviti hiter, a
vseeno zdrav obrok."

Begunje - Že 127. rednega
letnega občnega zbora
Prostovoljnega gasilskega
društva Begunje so se v soboto, 31. januarja, poleg domačih članov udeležili tudi
poveljnik Gasilske zveze
občine Radovljica Janez Koselj, predstavniki sosednjih
gasilskih društev, predsednik krajevne skupnosti
Drago Finžgar in predstavniki drugih društev in organizacij.
Po besedah Janeza Gašperina se stanje v društvu izboljšuje na vseh področjih. Kot
glavne aktivnosti za preteklo
leto je izpostavil sodelovanje
pri pripravi osrednje državne proslave ob dnevu upora
proti okupatorju in pri organizaciji Festivala Avsenik,
uspehe na različnih gasilskih tekmovanjih, različna
izobraževanja in usposabljanja gasilcev. Begunjski gasilci so v letu 2008 opravili

Rdeči križ
pred novimi izzivi
Lani več krvodajalcev, letos osredotočeni na krizo.
Valerija Keršič

Jubilej upokojenskega društva
Društvo upokojencev Brezje-Mošnje-Ljubno je z občnim zborom in proslavo obeležilo okroglo 20.
obletnico. Ob tem dogodku so izvolili tudi nove funkcije in podelili priznanja.
Simon Habjan
Brezje - Upokojensko društvo, ustanovljeno leta 1989,
je ob svojem nastanku štelo
skoraj enako število članov,
kot jih danes. "Članstvo se
giblje med 480 in 485 in to
že od ustanovitve. Več kot
dve tretjini članstva pa je še
vedno žensk," je povedal
predsednik društva Alojz Ličar. Na občnem zboru je dobil zaupnico, da nadaljuje
svoj stari mandat prvega
med upokojenci.
Upokojensko društvo se
udejstvuje predvsem na
športnem, kulturnem in
izletniško-družabnem področju. Želeli bi si predvsem
več članov na športnem področju (trenutno deluje
samo kegljaška sekcija) in
na zborovskem področju,
kjer je potreba predvsem po
'moških' glasovih.
V preteklem letu so organizirali piknik in meddruštveni pohod v neznano, v
prihodnjem letu pa se na-

Upokojenci so se zbrali v velikem številu.
meravajo držati podobnega
koncepta dela kot doslej.
"Želimo si predvsem večjega vključevanja mlajših članov v delo društva. Športno
pa bomo letos bogatejši za
4 društvene pohode, ki jih
načrtujemo za naše člane,"
je poudaril Ličar.

Na proslavi, ki se je je udeležila skoraj četrtina članstva, so v kulturnem programu nastopil upokojenski pevski zbor, citrar Dejan Praprotnik ter govorniki. Društvo je ob svojem jubileju s strani Pokrajinske
zveze društev upokojencev

Gorenjske prejelo posebno
plaketo. Priznanja za dosedanje delo pa so prejeli:
Štefka Artelj, Ciril Zupan,
Rok Sitar, Valentin Švegelj,
Jože Pavlič, Franc Hrovat,
Marija Lambergar, Marija
Šmitek ter Anton in Marija
Platovnjak.

več kot 2300 ur prostovoljnega dela. Več pozornosti
pa bodo morali v bodoče posvetiti pridobivanju mlajšega članstva in strokovno
usposobljenih odraslih, ki bi
se z njimi ukvarjali.
O delu operative je poveljnik
Tone Klančar dejal, da so
lani imeli doma tri požarne
intervencije, petkrat so priskočili na pomoč sosednjim
društvom, nekajkrat preskrbeli vaščane s pitno vodo,
poskrbeli pa so tudi za nakup in pregled gasilnih aparatov po gospodinjstvih.
V letošnjem letu nameravajo kupiti novo vozilo za prevoz moštva, v gasilskem
domu urediti prostor za
družabne dejavnosti ter
strokovno izobraževati in
usposabljati svoje člane. Ob
koncu občnega zbora sta
poveljnik gasilske zveze Janez Koselj in predsednik Janez Gašperin podelila priznanja najbolj zaslužnim
gasilcem.

Radovljica - Območno združenje Rdečega križa Radovljica je zadovoljno z delom,
ki so ga opravili lani. Skupaj
z 18 krajevnimi organizacijami, v katerih aktivno sodeluje 312 prostovoljk in prostovoljcev, postajajo zanesljiv
partner lokalni skupnosti.
To ugotovitev potrjuje tudi
uspešno sodelovanje ob naravnih ali drugih nesrečah.
Pravočasen in hiter odziv na
dogodke je omogočil pomoč
ljudem do hitrejše vrnitve v
normalno življenje.
"Tradicionalno
uspešni
smo pri zagotavljanju preskrbe s krvjo tako na nacionalni, kot tudi na lokalni
ravni. V organizaciji Območnega združenja RK Radovljica je v letu 2008 darovalo kri kar 28 odstotkov krvodajalcev več kot leto poprej. Kot dobra praksa se je
izkazalo uspešno sodelovanje z Vojašnico na Bohinjski Beli in Srednjo šolo za
turizem in gostinstvo v Radovljici. Kar 600 tečajnikov
je opravilo izpit iz znanj
prve pomoči. Veliko je bilo
predavanj o varovanju
zdravja na terenu. Izvedli
smo tudi zelo uspešno javno akcijo prikaza oživljanja," je povedala predsednica Anica Svetina. "V letu
2008 smo iz zalog hrane

EU razdelili družinam in
posameznikom skoraj 25
ton hrane, poleg tega pa še
550 rednih prehrambenih
paketov in pralnega praška.
V Mladinskem zdravilišču
na Debelem Rtiču so brezplačno letovale tri skupine
osnovnošolcev in dve skupini starejših iz socialno šibkih družin," je še pojasnila.
Veliko pozornosti posvečajo
izobraževanju, kar jim zagotavlja dobro sodelovanje z
mentorji na vseh 12 šolah
območja OZRK Radovljica.
"Da bi lahko še naprej pomagali čim večjemu številu
ljudi, moramo krepiti prav
vse razsežnosti dela: kadre,
finance, javnost delovanja in
mreženje. To je še bolj aktualno ob gospodarski krizi, v
kateri je čut za sočloveka na
preizkušnji, saj je finančna
prihodnost družin negotova, pomoč socialno najšibkejšim pa potrebnejša kot
kdajkoli. Torej je naša zaveza velika. Z novimi preizkušnjami raste tudi naša odgovornost. Kriza je vedno
tudi trenutek za premislek
temeljnih vrednot. Prizadevajmo si, da iz zadnje krize,
ki je svetu pokazala, kam
lahko pripeljeta pohlep in
napuh, rešimo vrednoti dobrote in humanosti, ki ju
ima Rdeči križ zapisani v
svoje temelje," je še dodala
Anica Svetinova.
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Varnost
V januarju

Pod modro lučju

Radovljiški policisti so januarja obravnavali 31 kaznivih
dejanj, 18 prometnih nesreč, 12 dogodkov in posredovali na 24 intervencijah.
Poleg interventnih nalog so
ugotovili tudi več kršitev
cestnoprometnih predpisov
in kršitev zakona o varstvu
javnega reda in miru. Največja izmerjena koncentracija alkohola v organizmu
voznika motornega vozila v
cestnem prometu je bila
0,80 mg/l (1,60 promila), 4
voznike pa so policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola z več kot 0,52 mg/l
(1,04 promila), na podlagi
238 b člena ZVCP-1 pridržali od 6 do 12 ur.

Vlom v gostinski lokal
Lancovo - Policisti so bili obveščeni o vlomu v gostinski
lokal v naselju Lancovo. Neznani storilec je v prostor
vstopil z naviranjem vhodnih vrat, notranjost lokala
pregledal, pri tem pa si je
prilastil približno 500 evrov
gotovine. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in
bodo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe na
pristojno državno tožilstvo.

Prometna nesreča
Poljče - Policisti so bili obveščeni, da se je na regionalni cesti med naseljema Poljče in Rodine zgodila prometna nesreča. Na kraju je
bilo ugotovljeno, da je do
prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne strani vožnje voznika osebnega avtomobila, kar je imelo za posledico prevrnitev vozila zunaj vozišča. V prometni nesreči je na srečo nastala le
materialna škoda na udeleženem vozilu. Povzročitelju
prometne nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Poškodovanje stekla
Radovljica - Policisti so obravnavali poškodovanje stekla na vratih avtobusnega
postajališča v Radovljici, česar je utemeljeno osumljen
moški, ki je steklo razbil iz
objestnosti in s tem povzročil materialno škodo v višini
približno 200 evrov. Policisti bodo zoper znanega sto-

rilca podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.

Kršitev javnega reda
Lesce - Oškodovanka je policiste obvestila, da jo je zunaj
naselja Lesce s palico napadel njej poznan moški. Policisti so z zbiranjem obvestil
ugotovili, da je prišlo do verbalnega spora med oškodovanko in moškim. Pri tem je
slednji v roke prijel desko in
začel zamahovati proti njej
in jo pri tem zadel v predel
rame. Pri tem oškodovanka
ni bila telesno poškodovana,
policisti pa so kršitelju izdali plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega
reda in miru v višini 333 evrov.

Pridržan storilec kaznivih
dejanj
Radovljica - Policisti kriminalisti PP Radovljica so pridržali Radovljičana, ki so ga
utemeljeno osumili neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po opravljeni hišni
preiskavi in dodatno zbranih obvestilih je bilo osumljenemu pridržanje odpravljeno. Policisti kriminalisti
bodo zoper osumljenega zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo in
nadaljevali z zbiranjem obvestil.

Nasilje nad nekdanjo
partnerko
Hraše - Oškodovanka iz
okolice Hraš je policiste obvestila, da ji nekdanji zunajzakonski partner z besedami in dejanji grozi, ogroža
njeno osebno varnost in da
se boji za svoje življenje. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da nekdanji
partner res izvaja nasilje
nad oškodovanko, zato so se
odločili, da zaradi njene
osebne varnosti nekdanjemu partnerju izrečejo ukrep
prepovedi
približevanja
skladno z Zakonom o policiji za 48 ur. Partnerja bodo
policisti Policijske postaje
Radovljica zaradi suma storitve kaznivega dejanja
Ogrožanje varnosti ovadili
pristojnemu Okrožnemu
državnemu tožilstvu.

Varnostni pas je najučinkovitejša naprava za zaščito potnikov v osebnih in lahkih dostavnih vozilih v
primeru prometne nesreče.
Marjana Ahačič
Uvajanje varnostnih pasov v
vozila predstavlja v vseh letih obstoja avtomobilske industrije doslej največji korak k izboljšanju pasivne
varnosti potnikov med trčenjem. Manjša stopnja privezanosti ob trčenju pa nedvomno pomeni večjo verjetnost nastanka hudih telesnih poškodb ali smrti," poudarjajo tudi radovljiški policisti. S štetjem privezanosti voznikov in sopotnikov v
vozilih pa so ugotovili, da ga
še vedno uporablja premalo
voznikov, zlasti pa je zaskrbljujoča neuporaba varnostnih pasov na zadnjih sedežih. V tem mesecu zato na
območju celotne Slovenije
poteka preventivna akcija
pod sloganom "Varnostni

Kje sedijo otroci v avtu?
spredaj:
Po dopolnjenem 12. letu starosti in 150
centimetrov telesne
višine oz. v ustreznem sedežu
zadaj:
V ustreznem sedežu
pas - pripni svoje življenje",
katere namen je vplivati na
vedenje voznikov in potnikov v vozilih ter posredno
zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč. Poudarjajo, da je pravilna uporaba varnostnega pasu sledeča: pravilno je potrebno
namestiti vzglavnik, varnostni pas mora teči prek
sredine rame, spodnji del pa
preko bokov in ne preko tre-

buha, pas ne sme biti ohlapen, zaponka pa se mora zaskočiti. Dodajajo še, da uporaba zaponk na pasu ni priporočljiva. "Uporaba varnostnega pasu je sestavni
del varne vožnje in dokazano rešuje življenja. Klik, ki
ga slišimo, ko se pripnemo,
je vez z življenjem. Naj se
oglasi takoj, ko v otroški sedež posadite otroka in ko
sami sedete v avto!"

Foto: Tina Dokl

Policijska postaja
Radovljica

Varnostni pas rešuje
življenja

Občni zbor PGD Ljubno
Prostovoljno gasilsko društvo Ljubno je priredilo redni letni občni zbor. Podelili so tudi priznanja in
nove čine.
Simon Habjan
Ljubno - Prostovoljno gasilsko društvo Ljubno obstaja
že 106 let. Trenutno ima 114
članic in članov, ki pa so vsako leto bolje usposobljeni,
tako za delo ob intervencijah
kot tudi na področju pridobivanja ustreznih znanj s
področja požarne varnosti.
Za nameček pa so uspešni
še pri udeležbi na gasilskih
tekmovanjih, ki se jih udeležujejo tako mladinci kot
tudi veterani.
Občnega zbora se je udeležilo veliko članov, kot tudi
predstavniki iz drugih društev. Predsednik občinske
gasilske zveze Janez Erman
je pohvalil delo ljubenskih
gasilcev, predstavil nove
smernice, ki jih je določil
nedavni kongres Gasilske

zveze Slovenije in na kratko
opisal tudi delovna področja
zveze same. Poudaril je, da
glede na dejstvo, da gasilci
opravljajo skoraj vsa dela s
področja zaščite države, morajo biti tudi ustrezno priznani, kar posledično pomeni, da je potrebo namenjati
več sredstev za gasilce. Ciril
Tomše je opozoril na dneve
Zaščite in reševanja, ki bodo
letos v Novem mestu, posebej pa je predstavil projekt, s
katerim se ukvarja GZ, in sicer ureditev statusa gasilca.
Pozval je tudi k boljši preventivi pri varnosti proti požarom.
Predsednik PGD Ljubno
Mitja Mladenovič je poudaril povezanost društva s Krajevno skupnostjo in predstavil delo društva v preteklem
letu, točneje nabavo opre-

me, ki je bila pridobljena v
letu 2008. "Nabavili smo
kar za sedem tisoč evrov
opreme, ki pa bo počakala
na nov gasilski kamion, ki
nam je obljubljen v letu
2011. S tem bomo ob izročitvi novega vozila vso dodatno
opremo že imeli, tako, da
nam ne bo potrebno takrat

stroške še povečevati," je povedal Mladenovič.
Predsednika Mladenovič in
Erman sta skupaj s Cirilo
Tomšetom podelila tudi društvena priznanja ter nove
čine, zahvalili pa so se tudi
sponzorjem in donatorjem
društva, saj bi bilo brez njih
delo društva bistveno težje.

Begunje

Plaz v Krpinu
Zaradi razmočenosti terena je 10. februarja začela plaziti
brežina v Krpinu. Zaradi plazenja je bila močno zmanjšana
pretočnost potoka Blatnica, v zaledju pa je voda začela naraščati in ogrožati stanovanjsko hišo. Po opozorilu krajanov
sta se odzvala poveljnik občinskega štaba civilne zaščite in
VGP Kranj. Za zagotovitev pretočnosti je VGP Kranj v sodelovanju z občino takoj začelo z interventno sanacijo potoka
Zgoša in odstranjevanjem dela plazine. Trenutno stanje plazu je obvladljivo, tako da stanovanjske hiše niso več ogrožene. Po oceni VGP Kranj pa je treba pristopiti k celoviti sanaciji plazu. M. A.

Aktivni pri posredovanju in na vajah
Valerija Keršič
Lancovo - Člani PGD Lancovo so konec januarja pripravili občni zbor, na katerem so ocenili delo preteklega leta ter članom društva podelili napredovanja in
priznanja. Operativni člani
PGD Lancovo so lani posre-

dovali sedemkrat, izvedli 10
vaj in sodelovali še na treh
meddruštvenih. Posebej
aktivni so bili pri vajah za
tekmovanje, saj so člani,
članice in mladina skupaj
izvedli skoraj 100 vaj in se
udeležili vseh tekmovanj v
GZOR in vsaj z eno ekipo
sodelovali tudi na vseh re-

gijskih tekmovanjih. Lani
so na Lancovem organizirali tekmovanje mladine v
orientaciji, na ocenjevanju
gasilskih društev v Občini
Radovljica pa so osvojili
prvo mesto. Avgusta in septembra so obnovili notranjost gasilskega doma, ves
čas pa tudi sodelovali s KS

Lancovo in ostalimi krajevnimi društvi pri organizaciji prireditev in urejanju
okolice.
Letos načrtujejo vaje operative, članov, članic in mladine za tekmovanja, nadaljnje
sodelovanje s KS Lancovo in
krajani; avgusta nameravajo
organizirati piknik z vaščani, pa tudi pri urejanju gasilskega doma še nekaj časa ne
bo zmanjkalo dela.
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Mnenja

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684
2. Predmet prodaje:
- prodaja prostorov bivšega vrtca na Posavcu 9, Podnart, v izmeri 212,30 m2, situiranih v pritličju večstanovanjske stavbe,
ležeči na parc. št. 280/27 k.o. Ljubno na Posavcu.

Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica na podlagi 7. člena
Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 18.
seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 26. 11. 2008 ter v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja

Predsednica uprave
Alpdom, d. d.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem
sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Predlog je s tem utemeljen.

Številka: 4780-192/2007
Datum: 6. 2. 2009

3.

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Moram priznati, da sem izjemno presenečena nad vašim
pisanjem v Deželnih novicah
dne 6. februarja 2009 in sicer
v rubriki mnenja pod naslovom Koliko časa bomo Alpdomu še kimali? Zakaj sem presenečena? Zato, ker sem vas
pisno dne 28. januarja 2009
povabila, da se srečava osebno
na sestanku in se pogovoriva
ter poskušava rešiti vaše nezadovoljstvo, vendar samo tisto,

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, in spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica
(UVG, št. 23/99, 19/00), Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
ZN Dolina (DN UO, št. 55/2005, sprejet na 26. seji dne 21. 9.
2005), Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste ”Za Verigo” v Lescah in podaljšek do križišča z regionalno cesto proti Kro-

Spoštovana I. M.!

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Svetniška skupina SDS

ki se nanaša na našo družbo
Alpdom, d. d.; na vaše drugo
nezadovoljstvo žal nimam
vpliva. Dne 30. januarja 2009
sem od vas prejela pisni odgovor na svoje vabilo, in sicer, citiram: "Hvala za povabilo na
razgovor, ki se ga ne bom udeležila, pa čeprav me daste v
Deželne novice, da si ne upam
priti."
Vidite, zato sem presenečena
in ne razumem vašega blatenja in laži, ki so navedene v
predhodno navedenem časopisu. Ob tem bi vas želela opozoriti samo še na to, da bi v
prihodnje mogoče veljalo, da
premislite, preden se boste odločili javno blatiti mene ali
družbo Alpdom, d. d., saj živimo v pravni državi, kjer ni
ravno vse dovoljeno. Da ne bo
pomote, ste na Gradnikovi cesti samo vi pod začetnimi črkami imen I. M., tako da ni
nobenega dvoma, kdo stoji za
tem. Poleg tega pa menim, da
vam nihče od sostanovalcev, ki
bi imel enaki črki za ime in
priimek, ne bi bil hvaležen, če
bi mu s svojim pisanjem neresnic povzročili posledice.
Ne glede na vaša dejanja so
vam vrata naše družbe Alpdom, d. d., kot tudi vedno do
sedaj odprta, na vas pa je, ali
boste prijeli kljuko in jih odprli ali ne.

2.

bodo občani z novicami in obveščanjem o pomembnih dogodkih prikrajšani. Morda bi
to lahko bilo celo res? Toda v
uradni obrazložitvi za spremembo na mesečno izhajanje
DN tega ni zaslediti. Bolj pa
ste zadeli bistvo z zadnjim
stavkom in tu pa ste le razkrili namen. Že tako skop prostor
v rubriki "Mnenja", v katerem
se zadnje leto dni pogosto oglašajo različne civilne iniciative,
politične stranke in občani,
vam ne omogočajo mirnega
spanca. Torej je bilo treba najti način, kako utišati opozicijo
kakor ostalo zainteresirano
javnost. Ker si ne delamo utvar, vemo, da bo ostalo po starem, vi si boste tako ali tako
ohranili svoj zagotovljen prostor in gotovo bo tudi kakšna
Vaša slika.

Številka: 4780- 21 /2009
Datum: 11. 2. 2009
V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišči, parc. št. 1618/4, dvorišče (50 m2), parc. št. 1618/5, dvorišče (19 m2), pripisani pri vložku št.
1288, knjiženo kot Javno dobro, v naravi dvorišče, ne služi več svojemu namenu in tako tudi nima več funkcije Javnega dobra.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

Predlog je s tem utemeljen.
1. Zemljišče, parc. št. 1618/4, dvorišče (50 m2), parc. št.
1618/5, dvorišče (19 m2), pripisani pri vlož. št. 1288 k.o.
Lancovo, knjiženo kot Javno dobro, se izvzame iz javne rabe.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so bila zemljišča, parc. št.
432/131, cesta (7176 m2), parc. št. 432/131, pot (82 m2), parc. št.
432/188, pot (80 m2), vlož. št. 1546 k.o. Hraše, že sedaj knjižena
kot Javno dobro, vendar niso bila opredeljena, ali so v lasti države ali
v lasti občine. S to odločbo se določi raba v lasti občine.
ODLOČBO
O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNE RABE

Obrazložitev:

2. Parcele, navedene v prvi točki te odločbe, se odpišejo od
vložka št. 1746 k. o. Hraše ter se vpišejo v ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer se vknjiži Javno dobro v lasti občine.

V članku z zgoraj navedenim
naslovom g. župan na široko
opravičuje spremembo periodičnosti izhajanja Deželnih
novic (DN). Priznava, da je
bila ideja podprta na koalicijskem sestanku, torej je bila odločitev politična, ne pa strokovna. Župan se zateka k zelo
prozornim argumentom, češ
da se s privarčevanim denarjem omogoča zaposlitev svetovalnega delavca v VVZ Radovljica, za opozicijo pa je
bila to tako ali tako vedno aktualna zadeva. Res je župan,
tokrat imate prav, velikokrat
smo v proračunih zahtevali
višja sredstva za VVZ, tudi za
uvajanje nadstandardnih programov, kakor tudi za zaposlitev svetovalnega delavca.

Obrazložitev:

Spet županova
krivda?

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem
sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Eventualna pritožba se lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri kateremkoli drugem sodišču.

Nestrankarski
Bojan Vidic

Žal ste vedno našli pot, da ste
naše pobude zavrgli. V svojem
prispevku pa ste zamolčali, da
vam je bilo na tej isti seji dokazano, da ste že vrsto let kršili
zakon, ki občino obvezuje zaposlitev svetovalnega delavca v
VVZ. Ne smemo prezreti dejstva, da je bil proračun sprejet
konec decembra, torej pred
dvema mesecema in bi v pripravi le-te ga morali zagotoviti višja sredstva, da bi se omogočilo navedeno zaposlitev v
VVZ. Za župana pa je sicer
ključno vprašanje kakovost
DN. Na seji smo v razpravi
povedali, da nam ni vseeno,
kako se zadnjih deset let "mrcvari" DN, na koncu pa si župan dovoli še cinizem glede
kakovosti glasila.
Kako urediti nastalo situacijo? Ker predsednik ČS g. Butorac ni znal niti strokovno
niti s političnega zornega kota
razložiti stališča ČS, je za bodočo boljšo kakovost DN verjetno najprimerneje, da s tega
položaja preprosto odstopi.
Zato predlagamo, da županova koalicija na naslednji seji
OS predlaga razrešitev ČS.
Tako bi lahko bila nova sestava ČS primerno enakopravno
zastopana iz pozicije in iz
opozicije, ki ji predseduje predstavnik opozicije. Do sedaj je
imela namreč županova koalicija večino v razmerju 4:1 in
je za domnevno slabo kakovost
obveščanja v DN zagotovo neposredno odgovorna!
Župan navaja, da noben opozicijski svetnik ni dokazal, da

2. Parceli, navedeni v prvi točki te odločbe, se odpišeta od vložka št. 1288 k.o. Lancovo in se vpišeta v ustrezen zemljiškoknjižen vložek, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino
Radovljica.

zaposlenih, kar predstavlja več
kot 350.000 evrov na leto dodatnega davkoplačevalskega
denarja. Ali je OR resnično
tako bogata, da si ob dodatnem zadolževanju 2 milijonov
evrov lahko privošči takšno
razsipništvo? Pa Bog ne daj,
da bi karkoli slabega mislil o
zaposlenih, kajti ti so se prijavili na razpise in le izvajajo
svoje poslanstvo.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in spremembe) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG,
št. 23/99, 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na 14. seji dne
4. 6. 2008 sprejel

1. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javne rabe
2. ODLOČBA o vzpostavitvi zemljišč v javno dobro
3. JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin

pi - PB-1 (prečiščeno besedilo, DNUO, št. 66/2006), Zakona o javnih cestah (ZJC-1), Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Radovljica (UVG, št. 4/99) izdaja naslednjo
VSEBINA:

Časopis Občine Radovljica
www.radovljica.si

Uradne objave, številka 111, 20. februarja 2009

deželne novice

Občinski svet je na 20. seji na
predlog župana sprejel sklep,
na podlagi katerega bodo DN
v prihodnje izhajale le enkrat
na mesec (trenutno izhajajo
dvakrat na mesec). Splošno
javno mnenje zoper navedeni
sklep je dokaj odklonilno. Obrazložitev župana, da se bodo
privarčevana sredstva namenila za stroške, ki bodo nastali z "ustoličenjem" svetovalnega delavca v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica. Ali to delovno mesto kljub
zakonski podlagi res potrebujemo? Strokovni kader v VVZ
je nedvomno zadosti strokovno usposobljen. Ali v VVZ poleg ravnateljice potrebujemo še
nekakšnega koordinatorja? Če
stroka izjavlja, da svetovalnega delavca resnično potrebuje,
potem naj se le-ta izplača iz
rednega proračuna (posledično znižanje plač zaposlenim v
VVZ). Zakaj prerazporejanje
sredstev? Vsak razumen občan pa ve, da je to le še eno žu-

1.

Periodičnost
Deželnih novic

1. Na zemljišču, parc. št. 432/131, cesta (7176 m2), parc. št.
432/187, pot (82 m2), parc. št. 432/188, pot (80 m2), vlož.
št. 1546 k.o. Hraše, se vzpostavi Javno dobro v lasti občine.

V rubriki Mnenja bomo
objavljali pisma, ki ne bodo
daljša od 2.500 znakov (s
presledki).
Uredništvo

panovo zavajanje občanov.
Hote ali nehote pritrjujem
mnenju opozicije, ki v zmanjševanju števila DN vidi tudi
zatiranje demokratičnega izražanja v rubriki "Mnenja".
Namesto poklicanih sem samoiniciativno gospodarno
razmišljal o možnostih iskanja rešitev. V občini Radovljica je 18.594 prebivalcev, torej
približno 6.000 gospodinjstev.
Naklada zadnjih DN je bila
26.500 izvodov, torej približno štirikrat več, kot je gospodinjstev. Popolnoma nelogično
je, da so DN priloga Gorenjskemu glasu in kot takšne romajo vsem naslovnikom GG,
še celo več, nekateri naročniki
GG prejmejo DN celo dvyakrat. Žal kljub angažiranosti
mi ni uspelo ugotoviti, kolikšen je dejanski strošek enega
izvoda DN. Kljub nepopolnim
podatkom lahko mimo ekonomskih znanj le predvidevam, da se g. župan ukvarja z
nesmotrno porabo našega davkoplačevalskega
denarja.
Predlagam, da naj časnik DN
izhaja minimalno dvakrat na
mesec (to je bila tudi županova predvolilna obljuba), vendar naj ga prejemajo le gospodinjstva OR. Vsi ostali zainteresirani zemljani pa si lahko
ogledajo vsebino DN v pdf zapisu na spletnih straneh OR
(http://www.radovljica.si).
In ko že iščemo sredstva, jih
lahko župan kar sam najde v
svojem kabinetu. V času njegovih mandatov se je občinska
uprava povečala za več kot 20

ODLOČBO
O VZPOSTAVITVI ZEMLJIŠČ V JAVNO DOBRO
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Mnenja
Mnenja
Odgovor na pismo
Alpdoma

Zvone Prezelj
Mateja Grčar,
svetnica SDS

Denar, ki izginja

Pavel Škofic,
direktor ALC j.g.z.

Civilne iniciative
Ko prebira bralec članek z
zgornjim naslovom (Deželne
novice, 23. januar 2009), dobi
vtis, da so vseh nesreč, vseh
problemov, celo za brezposelnost v občini krive civilne iniciative z gospodom Urbancem
na čelu. Če že piše o brezposelnosti, bi se pisec moral najprej
vprašati, kdo je "potopil" Almiro, Sukno, Verigo - imenitne tovarne, ki so dajale kruh
številnim družinam, ter kdo se
tako kriminalno "igra" z
ostankom Elana. Kot mi je
znano, je res gospod Urbanc
predlagal drugačno izvedbo
avtoceste, vendar s svojim
predlogom ni uspel; če bi, bi
bila avtocesta drugačna, morda še boljša. Res pa je, da je
predvsem njegova zasluga, da
je DARS odstranil večji del
stare avtoceste na Brezjah, s
čimer so Brezje ogromno pridobile.
Kar se tiče platoja na Predtrškem polju, je bil glavni namen Društva za varstvo okolja
ohraniti kar največji del Pred-

Avgust Mencinger
občinski svetnik N.Si

UO, stran 2
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Sabina Jovan kot prostovoljka pomaga v kranjski
knjižnici

Občina Radovljica
Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN

Miran Tepeš: Z vetrom - nekdanji odlični smučarski
skakalec je od leta 2006 do
2008 v 9 etapah prejadral
svet in dosanjal mladostne
sanje. Preplul je 26541 navtičnih milj in na poti preživel 300 dni: 192 dni je plul,
77 dni preživel na otokih ...
Res pestro in slikovno bogato potovanje za pustolovsko
branje.

Sherry Argov: Zakaj moški
ljubijo mrhe (od ženskepredpražnika do sanjske
ženske) - avtorica tega zabavnega "priročnika" (predvsem) bralk ne bo le nasmejala, ampak jim s slikovitimi primeri pokazala,
kako ohraniti samospoštovanje in neodvisnost v razmerju z moškim, hkrati pa
spodbudila k večji ognjevitosti, saj pravi: moški so po
naravi lovci, zato potrebujejo izziv ...

10.

Sabina Jovan

Mislim, da je nastopil čas, da
na dogajanje na ALC pogledamo realno in brez politične
tančice. Kljub temu da so se
nasprotniki letališča svojega
dela lotili z zelo malo taktnosti in mnogo zavajanja, pa
jim je treba priznati, da imajo
vsaj delno tudi prav. Letalsko
dejavnost je možno urediti bolje (načrtovana rekonstrukcija
steze je nujna za tak cilj),
predvsem pa je nujno, da ALC
s svojo dejavnostjo koristi širokemu krogu okoličanov, ne pa
le ozkemu krogu letalcev. V celoti podpiramo skrb za okolje.
Vse te pozitivne ideje smo z veseljem vgradili v vizijo razvoja
tega območja. Prva omejitev
pri razvoju je dolgoročni cilj,
da kompleks postane energetsko popolnoma neodvisen.
Proizvedena energija bo v celoti pridobljena iz obnovljivih
virov in bo presegala potrebe
ALC. Okoličani bodo imeli
ugodne možnosti zakupa teh
viškov. Predvidevamo, da bo
taka naložba dajala ugodne
donose. Seveda pri tem najbolj
računamo na najbolj goreče
zagovornike varovanja okolja,
ki so se do sedaj bistveno bolj
izkazali z besedami kot z dejanji. Tak način pridobivanja
energije bomo v praksi predstavili vsem zainteresiranim
obiskovalcem.

trškega polja, vendar društvo
tu ni bilo uspešno. Zmagala je
občina in danes sta platoja tu.
Ker Petrol ni interesent za
gradnjo črpalk, je na občini,
da tem platojem da vsebino,
sicer ju bo prerasel plevel. Na
tem lepem razglednem mestu
se ponuja idealen prostor za
gradnjo turistične infrastrukture; informacijski center, gostilne, motel in podobno, prav
gotovo za več kot 30 novih delovnih mest.
Da pa je cesta poglobljena, ni
za turizem nobena tragedija.
Tujec, ki se pripelje v Slovenijo, v naši občini namesto značilne podobe Lesc najprej zagleda stekleno kockasto stavbo
igralnice, zraven pa trgovino
Hofer, k sreči pa zaradi nasipa ne vidi arhitekturnega
zmazka Spara, ki zakriva enkratno silhueto Radovljice.
Zadnje čase je vse več govora o
tem, "da se za civilno iniciativo skrivajo osebni interesi",
kar je popolnoma normalno.
Da pa nastane civilna iniciativa, je potrebno veliko oseb s
podobnimi interesi, ki si po
pravilu izberejo verodostojne
in poštene voditelje, zato priporočam županom in vsem, ki
z "levo roko" obravnavajo civilne iniciative, da jim prisluhnejo in z njimi poizkušajo
najti kompromisne rešitve.

narja in s seboj odnesejo informacije o naši ponudbi, nam
ustvarjajo zaslužek. Temu se
vsekakor ni modro odpovedati.

Sklenitev pogodbe:
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško
knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni
zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07).
Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo:
- na Občini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija Habjan, tel.
04/537-23-46 v delovnih dneh od 23. 2. 2009 do 9. 3. 2009
od 10.00 do 12.00 ure;
Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek
kadarkoli ustavita.

... kadar bi nekaj brali, pa ne vemo, kaj bi izbrali

Celostni razvoj ALC

Podobnega mota smo se držali tudi pri razvoju programa
tehničnega
izobraževanja
mladine. Šolski programi
predvidevajo praktično delo na
tem področju, šole pa ga vedno
težje izvajajo zaradi pomanjkanja kadrov. Mi bomo tak
program ponudili vsem okoliškim šolam, v obliki tehničnega dneva pa tudi širše. Program bo potekal usklajeno z
več ministrstvi in podjetniki,
ki že močno čutijo pomanjkanje tehnično izobraženega kadra s praktičnimi izkušnjami.
Praktično spoznavanje najmodernejših energetskih in pogonskih tehnologij bo zainteresirane potegnilo z ulic in jim
dalo priložnost za začetek
uspešne poslovne poti, obenem
pa zavest o nujnosti varovanja
okolja. Seveda bo ta program
na voljo tudi ostalim obiskovalcem.
Ob dodatku še nekaterih adrenalinskih športov bo ALC postal zanimiv za širok krog obiskovalcev. Spodbujal bo prenos izkušenj med generacijami, povezal izobraževalni
proces s proizvodnim in
ustvarjal kvalitetna delovna
mesta. V sproščenem vzdušju
bo obiskovalcem predstavil
naše razvojne sposobnosti.
Cilj tega načrta je izkoristiti
tudi reko popotnikov, ki se po
avtocesti pelje mimo nas in
predstavlja veliko večino onesnaženja. Če se peljejo mimo,
imamo od njih le dim. Če se
ustavijo, zapravijo nekaj de-

Številka: 431-3/2009
Datum: 9. 2. 2009

Vrtec Radovljica bo dobil svetovalnega delavca, sredstva
zanj pa se bodo zagotovila z
''rezanjem'' Deželnih novic.
O tem smo slišali že vse. Postavimo pa si lahko hipotetično vprašanje: bi se denar za
svetovalnega delavca dal najti
kje drugje?
Recimo: z lanskim novembrom občini ni več treba sofinancirati dežurne zdravstvene
službe, kjer je sredstva (končno!) v celoti zagotovil Zavod
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Še v osnutku proračuna za leti 2009 in 2010 so
bila ta sredstva predvidena.
Naj povem, da ne gre ravno za
drobiž, temveč za 36 tisoč evrov. V predlogu proračuna pa
je bila ta proračunska postavka ukinjena z obrazložitvijo,
da vse plača ZZZS. Vse lepo
in prav, kje pa je teh 36 tisoč
evrov? Sicer ne bi bilo nič narobe, če bi ta denar ostal na
postavkah za zdravstvo, a to
so kljub nekaterim dotrajanim
aparaturam v zdravstvenem
domu očitno zgolj pobožne želje. Zdravstvo v naši občini
pač ni prioritetna družbena
dejavnost.
Občini je torej ostalo nerazporejenih 36 tisoč evrov za leto
2009 in 37 tisoč evrov za leto
2010. Dober gospodar sredstev, ki mu ostanejo, ne zapravi povsod po malo, temveč
jih nameni za kak drug potre-

Nasvet za bralni izlet
Včasih, ko bi radi segli po
kakšni knjigi za boljše razpoloženje ali razmišljanje, je
dobrodošel tudi nasvet kakšnega znanca ali ljubiteljskega
bralca. Iz čisto osebnega zornega kota bi tako osvetlila
kakšno branje, ki sicer ne
spada med klasike ali morda
"bestsellereje", a ima svoj
čar. Tokrat sem izbrala dve:

ben izdatek. V primeru naše
občine bi bil to lahko svetovalni delavec v vrtcu. Že lani
smo lahko prebrali, da se občina sicer zaveda svoje zakonske obveznosti v zvezi s tem, a
da ni denarja. Novembra pa
je odpadla obveznost plačevanja dežurne službe in ta denar bi se - če bi le obstajala volja - lahko namenil za svetovalnega delavca in nobene
proračunske postavke ne bi
bilo treba klestiti.
Naš župan se je odločil drugače. Denar je vzel Deželnim novicam, sredstva, predvidena
za dežurno službo, pa so izginila neznano kam. Javno
sprašujem župana: za kaj je
bil oziroma bo porabljen ta
denar?
Tudi to je ena od podob naše
občine. Žal.

Izklicna cena predmetnih nepremičnin znaša 157.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8
dneh od podpisa prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh po
notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v torek, 10. marca 2009, ob 10.00
uri v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10
% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora
biti nakazana do dne 9. 3. 2009 do 11.00 ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o
državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična
oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
- dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za
primer vračila kavcije,
- davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

Spoštovana direktorica! V odgovoru navajate, da ste presenečeni, ker z vami kontaktiram preko medijev. Res je, povabili ste me na sedež uprave,
za povabilo sem se vam zahvalil in ga odklonil. Sam si
želim le, da se izpolnjujejo obveznosti iz pogodbe in sklepi,
ki smo jih, skupaj z vašimi
uslužbenci, dorekli v zapisnikih. Sem pa razočaran, ker
mi po dveh odprtih pismih še
vedno niste odgovorili vsaj na
bistvena vprašanja. Le-ta, pa
naj so napisana v mojem imenu ali pa so postavljena v imenu drugih, so jasna in terjajo
jasen odgovor. Verjemite mi,
da govorim v imenu mnogih,
če želite, bom to podkrepil z
nekaj sto podpisi stanovalcev,
ki so enakega mnenja in so
nad vašim ravnanjem še bolj
nezadovoljni kot jaz. V svojih
prizadevanjih, da uredimo
razmerje med Alpdomom kot
upravnikom na eni strani in
lastniki oz. stanovalci na drugi strani, imam obilo podpore.
Kot navajate, ste funkcijo nastopili 19. novembra 2007. Ne
očitam vam ravnanja prejšnjega direktorja. Vendar ste
preteklo leto 2008 pod vašim
vodstvom sprejeli oz. dovolili
nekatere sporne odločitve. Če
pustimo ob strani druge probleme, je za nas stanovalce in
lastnike največja napaka - nezakoniti ukrep, ko ste brez soglasja stanovalcev izvedli rekonstrukcijo toplotnih podpostaj in vgradnjo kalorimetrov.
Sami pravite, da se trudite, da
bi poslovali korektno in skladno z zakonodajo. Seveda, vi
morate poslovati v skladu z
zakonodajo. Citiral sem vam
58. člen Stanovanjskega Zakona. Ta ščiti nas lastnike in v
danem primeru od upravnika
zahteva pridobitev soglasja
lastnikov za koriščenje rezervnega sklada. Niti z besedo nočete obrazložiti te zadeve. Da
se obnašate poslovno korektno
ter da se trudite, boste dokazali, ko boste priznali napačno
ravnanje in ponudili rešitev?
Po dveh zgrešenih investicijah
v kalorimetre, ki jih ni plačal
Alpdom, ampak mi stanovalci, bi pričakovali, da bi po na-

čelu dobrega in vestnega gospodarja za mnenje in soglasje
vprašali tudi nas lastnike! Je
to preveč? Informacijo o možnosti vgradnje odštevalnikov je
pot v pravo smer, o kateri smo
razmišljali tudi mi stanovalci.
Vendar ste se zadeve znova lotili z levo roko. Prepričan sem,
da je obveznost upravnika, da
projekt predstavi na zborih
stanovalcev!
Zaenkrat končujem polemiko,
na potezi ste vi. Pričakujem(o), da nam v naslednjih
mesecih predstavite vaše poglede in rešitve. Še enkrat, načrti
investicijskih in vzdrževalnih
del naj se na zborih obravnavajo najkasneje do marca tekočega leta. Prepričan sem, da
ste v vaši družbi gospodarski
načrt že sprejeli.
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21. februar, dan maternega jezika
Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je leta 1999 razglasila 21. februar za mednarodni dan maternega jezika.
Ivanka Korošec
Hlebce - O spoštovanju lastnega jezika, o tem, kakšne
so možnosti slovenščine v
vedno bolj globalizirani informacijski družbi in o slovenščini v vsakdanji rabi
sem se pogovarjala s profesorjema slovenskega jezika,
Ivanom in Matejo Sužnik.
Zakonca sta doma v Hlebcah. Učita že več kot 20 let,
to je pet, šest generacij; na
leto približno pet razredov
dijakov ... Mateja je profesorica slovenščine in primerjalne književnosti, ki poučuje na EGSŠ Radovljica, kjer
že kakšnih 15 let vodi dramsko dejavnost, Podstrešni
šolski teater, kot imenujejo
igralsko skupino, kar pomeni, da je mentorica dijakov v
skupini, piše scenarije za
različne kulturne prireditve,
zanje poskrbi tudi režijsko
in organizacijsko. Sama
tudi piše, pred leti je izšel
njen roman Mišja, sedaj pa
na objavo v založbi Morfem
čaka zbirka pravljic Čuk
Ferdo v žabji družbi.

Kako si razlagate dejstvo,
da je med dijaki ravno slovenščina najmanj priljubljen in po njihovem "zatežen" predmet? Kakšne so
vaše izkušnje?
"Upava sicer, da so te trditve
nekakšni stereotipi, da jih
ne gre jemati povsem resno.
Je pa res, da vse, kar zahteva
napor, za človeka ni najbolj
privlačno. Učenje jezika kateregakoli - zahteva sedenje, potrpežljivost in vztrajnost. Prav tako je z branjem,

"Slovenščina je živ jezik, to
pomeni, da se besede starajo, minevajo, hkrati pa nastajajo, se rojevajo nove. Noben živ jezik se ne krči, ampak se spreminja in se s pogosto, raznoliko in seveda
tudi kultivirano rabo bogati,
kar sta vedela že France Prešeren in Matija Čop."

počnemo zelo prostovoljno
in v svojem prostem času."

Ivan je študiral slovenščino
na Filozofski fakulteti, pet
let delal v knjižnici, sedaj pa
tako kot žena poučuje na
EGSŠ Radovljica. "Dijaki mi
pomagajo odgovoriti na
marsikatero vprašanje, ki je
povezano z interpretacijo
naših pesnikov in pisateljev," pravi. "Dijaki tudi
sami ustvarjajo, zato vsako
leto na šoli izdamo pesniško
zbirko Nemir. Kot mentor
mladih pesnikov in urednik
zbirke vsakič znova ugotavljam, da je med pesmimi kar
nekaj umetniških izdelkov."

Ali so šolski programi usklajeni z dejanskim stanjem
oz. s potrebami, ki jih najbolj občutijo učitelji?
"V današnjem času ponudbe in povpraševanja v šoli še
preveč želimo streči potrebam danega trenutka. To ni
zmeraj dobro. Ni dovolj, da
je človek funkcionalno pismen, da zna izpolnjevati
različne obrazce, pisati
prošnje in pritožbe ter razbrati vse pasti drobnega tiska. Šola je tudi za jutri,
predvsem pa je zato, da
mlad človek v njej odraste fizično in duhovno, da prebudi svoje talente, jih razvija, da osebnostno zraste, da
postane zadovoljen posameznik in spoštovan član
skupnosti."

Mateja in Ivan Sužnik
pisanjem, ustvarjanjem. Nič
se ne zgodi čez noč in samo
od sebe. Veliko je treba vlagati, dan za dnem, uspehi
pridejo počasi. Učitelji po-

skušamo spodbujati učenje
s pomočjo različnih dejavnostih, prostoizbirnim in
aktualnim branjem in podobnim. Žal - veliko teh stvari

Kako vidva osebno in tudi
profesionalno gledata na
slovenski jezik? Je to res
najmanjši skupni imenovalec, ki zagotavlja narodu obstoj?
"To so najbrž predstave iz
19. stoletja. Neko ljudstvo
lahko normalno funkcionira tudi, če govori dva jezika, dokaz so vsaj Irci in
Škoti, ki govorijo angleško,
torej jezik okupatorjev,
samo delček jih govori irščino oziroma staro škotščino.
Tudi Judje živijo na različnih koncih sveta, govorijo
različne jezike, kulturno se
stopijo z okoljem, v katerem bivajo, pa so vseeno en

Pravijo, da ob listanju Prešernovih poezij skoraj na
vsaki strani najdemo nekaj
besed, ki jih nismo uporabili že najmanj eno leto. Kako
to? Ali se slovenščina krči?

10. stran

Odvoz kosovnih odpadkov v letu 2009
Komunala Radovljica že tretje leto
izvaja odvoz kosovnih odpadkov na
podlagi individualnih naročil občanov, ki so plačniki komunalnih storitev. Osnova za spremenjen način
izvajanja odvoza kosovnih odpadkov je, da so na ravni države začele veljati in se izvajati tudi sheme
zbiranja odpadne elektronske
opreme, ki zavezuje izvajalce javnih služb k oddaji odpadne elektronske opreme, ki ne sme biti pomešana z drugimi odpadki, zdrobljena ali drugače poškodovana.
Z obratovanjem Zbirnega centra
Radovljica na lokaciji Graben ob
Čistilni napravi je vsem občanom,
ki so plačniki komunalnih storitev v
občini Radovljica, dana možnost
vsakodnevne brezplačne oddaje
vseh vrst kosovnih odpadkov, posebnih in nevarnih odpadkov, avtomobilskih gum in zelenega odreza.
V želji, da bi ravnanje s kosovnimi
odpadki naredili ljudem in okolju še
bolj prijazno ter izpolnili zahteve s
strani državnih uredb, smo se odločili za način zbiranja in odvoza
kosovnih odpadkov po individualnem dogovoru na podlagi vrnjenih
dopisnic.

lahko izkoristite vsako posebej ali
obe skupaj. Na vsako dopisnico
vam pripada brezplačen odvoz do
2 m3 kosovnih odpadkov.
In kaj je kosovni odpadek?
Kosovni odpadek je tisti odpadek,
ki ga zaradi njegove velikosti ni mogoče odložiti v posodo za odpadke. Sem sodijo:
- kosi pohištva;
- gospodinjski stroji;
- računalniki, monitorji, televizorji;
- vzmetnice;
- umivalniki, kadi;
- kolesa;
- avtomobilske gume
- ostali večji odpadki.
Kaj ne sodi med kosovne
odpadke?
- gradbeni odpadki
- nevarni odpadki (akumulatorji,
baterije, škropila, zdravila ...)
- tekoči odpadki (olja, barve ...)
- stare avtomobilske karoserije
- zeleni odrez
- azbestne plošče (salonitke)

Odvoz kosovnih odpadkov po naročilu z dopisnico je pri gospodinjstvih brezplačen. V primeru večjih
količin pa bomo storitev zaračunali
in jo pripisali k mesečnem računu
za komunalne storitve.
Ko boste želeli odvoz kosovnih odpadkov, boste izpolnili dopisnico in
jo poslali po pošti ali oddali naročilo na sedežu podjetja Komunala
Radovljica, d. o. o., Ljubljanska
cesta 27, Radovljica. Poklicali vas
bomo in se dogovorili za datum in
uro odvoza odpadkov. Kosovni odpadek vam bomo odpeljali čim
prej, ko bo to mogoče, najkasneje
pa v roku treh tednov od prejema
pravilno izpolnjene dopisnice.
Podrobnejše informacije dobite na
telefonski številki 04/537-01-31
ali 537-01-32.
Dopisnici veljata do konca
koledarskega leta in nista
prenosljivi v naslednje leto.

Večje količine kosovnih odpadkov
lahko s svojim prevozom vsak dan
pripeljete tudi na Zbirni center Radovljica.
Po odzivih in naročilih iz prejšnjih
let bi lahko zaključili, da je bil način
odvoza na podlagi individualnih naročil dobro sprejet med občani Radovljice. V preteklem letu je kosovni odvoz na podlagi individualnega
naročila koristilo 935 gospodinjstev radovljiške občine.
Zato ne oklevajte: ko se vam pojavi kosovni odpadek, vzemite dopisnico za naročilo, jo izpolnite in pošljite na Komunalo Radovljica.

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

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

●

Znova pa se obračamo s prošnjo
na vse tiste, ki kosovne odpadke
odlagajo kar na zbiralnice ločenih
frakcij. Na ta način kvarite videz
okolice, povzročate slabo voljo
okoliškim prebivalcem, nam komunalcem pa povzročate dvojno pot,
saj moramo te odpadke dodatno
pobirati na teh lokacijah.

●

Dežurni vodovodni monter
GSM: 031/210-023.
Pokopališko-pogrebna služba
GSM: 041/655-987.

Na vsa gospodinjstva v občini Radovljica bomo v prihodnjih dneh
naslovili dopisnici za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Z dopisnicama boste lahko
kadarkoli v koledarskem letu naročili odvoz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstva, mi pa jih bomo prevzeli na vašem domačem naslovu.
Vsakemu gospodinjstvu pripadata
na leto dve dopisnici. Dopisnici

Odvoz kosovnih odpadkov po novem - sortirano

Odvoz kosovnih odpadkov po novem - sprotni odvoz
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narod. Hkrati se moramo
zavedati, da je vsak jezik biser v kulturni zakladnici
sveta. Izguba katerega koli
jezika na svetu je škoda, ki
se zgodi vsemu človeštvu,
saj nas vsak od jezikov vodi
v zgodovino človeštva. Vsak
predstavlja drugačen način
razmišljanja in preživetja.
Izguba enega samega jezika
je nepopravljiva škoda za
vse človeštvo."
Kaj bi bilo potrebno za razvoj oz. za obstoj jezika? Se
vam ne zdi, da je znanje slovenščine na splošno katastrofalno?
"Dandanes je v modi nevednost - zdi se, da bolj, kot je
človek neveden in neizobražen, večjo pravico ima do
naslova "naravni talent". Pozabljamo na sicer stokrat citirano misel, ki jo največkrat
pripisujemo Einsteinu, da je
genij 1 odstotek nadarjenosti in 99 odstotkov dela.
Skratka - v rabo jezika bi
morali - tako kot so že nekoč
- vložiti veliko dela. Več ur
slovenščine bi moralo biti že
v šolah, tudi na visokih ne bi
bila odveč kakšna ura, za
specifične poklice pa še posebej. Nerazumljivo je, da
smo do lastnega jezika, do
sebe tako rekoč, malomarni
in nemarni. Če smo - če ne
gre zgolj za navidezno upiranje avtoriteti in za poenostavljanje izražanja."
Ali v šoli lahko učite ne
samo govoriti, ampak tudi
poslušati naš jezik? Se dijaki
sploh znajo izražati? V primerjavi z drugimi narodi smo res zadrgnjeni in ne
znamo uporabiti niti malo
bogatega besednega zaklada. Menite, da branje vpliva
na to? Koliko in kaj dijaki
berejo?
"Učiti se poslušanja je teže
kot učenje govora - tukaj gre
že za psihološke dejavnike,
vendar - ja - učimo se poslušanja, čeprav najraje govorimo, ne vsi, nekateri mladi

so zaprti vase, večina pa še
malo ne. Veliko in radi pripovedujejo o vsem mogočem - je pa res težavno preklopiti iz slenga v knjižni jezik, težko je prevajati samega sebe v jezik, ki ga nisi
najbolj vešč. Branje seveda
vpliva na rabo knjižnega jezika, na bogastvo knjižnega
besedišča
posameznika,
zelo velik vpliv pa imajo mediji - kako govorijo in tudi
kaj govorijo, ali je njihovo
sporočilo, da so knjižni jezik, jezikovna podoba oziroma jezikovna kultura govorca, jezikovno bogastvo,
ustreznost določene govorice na določenem mestu pomembni ali ne. Z našo
knjižničarko, profesorico
Heleno Thilakarathno Velikanje, vodiva Bralni klub
Odprta knjiga, skratka na
različne načine skušamo
mladim približati umetniško besedo, tako slovensko
kot tujo."
Med približno 6.000 govorjenimi jeziki, kolikor jih je
po podatkih Unesca na svetu, je polovico ogroženih in
na robu izumrtja. Kje je slovenščina?
"Za odgovor je najboljše kar
citirati našega priznanega
jezikoslovca dr. Marka Stabeja, ki pravi, da slovenščina ni ogrožena in ne bo izumrla vsaj še nekaj generacij - če pa bo takrat začela izumirati, bo to hkrati s tako
rekoč vsemi drugimi evropskimi jeziki. Slovenščina ne
sodi med "najmanjše jezike" sveta. Po številu govorcev ima namreč le 5 odstotkov vseh jezikov na svetu
več kakor dva milijona govorcev. Tako sodi slovenski
jezik kljub svoji sorazmerni
majhnosti v elitno skupino
jezikov, in to na 179. mesto
med 5 odstotkov najbolj razširjenih jezikov na svetu,
navajajo na Statističnemu
uradu. Tako nacionalne kot
evropske jezikovne politike
precej dobro skrbijo, da
bodo jeziki živeli in se razvijali še naprej."

Najsodobnejša učna ura
Osmošolci OŠ Antona Janše so bili z vrstniki iz Škofje Loke med učno uro slovenščine povezani prek
videokonference.
Marjana Ahačič
Radovljica - Tridesetkilometrska razdalja za tiste, ki
znajo in zmorejo uporabljati sodobno komunikacijsko
tehnologijo, ne predstavlja
nobene ovire več. To so
pred kratkim na skupni šolski uri, povezani prek videokonference, dokazali tudi
osmošolci dveh gorenjskih
osnovnih šol: Osnovne šole
Antona Janše iz Radovljice
ter Osnovne šole Jela Janežiča iz Škofje Loke. Učna
ura slovenščine je bila tako
še posebej zanimiva: brali
so besedila, igrali vloge, sestavljali sestavljanke na interaktivni tabli in računalnikih ter se preizkusili v kvizu. Skupaj in brez težav,
kljub kilometrom razlike.
"Začeli smo pred dobrim letom z izmenjavo elektronskih naslovov, nato smo bili
skupaj v šoli v naravi, se
kasneje seznanjali s tehnologijo in se v treh poskusnih
urah dobro seznanili s tehniko videokonference. Tako
je bila šolska ura, ki smo jo
pripravili, čas, v katerem
smo se veliko naučili, računalniki pa niso bili nekaj
novega temveč le orodje za

Sodobna tehnologija omogoča povezovanje na daljavo. Na fotografiji je radovljiški del
ekipe med videokonferenco.
boljše učenje," je pojasnila
ravnateljica OŠ A. Janše Jelena Horvat. Učenci so bili
navdušeni, snemanje in
projekcija jih nista ovirala
pri delu, po končani uri pa
so povedali, da se jim je zdel
pouk tokrat še posebej zanimiv in da želijo ohraniti stike z novimi prijatelji.

Zadovoljni so bili tudi učitelji, je povedala Horvatova, tako vodji projekta Andreja Gorše in Tadeja Rupar kot razredničarki Irena
Ferlinc in Nataša Modrič
ter učitelja Damjan Kozjek
in Tadej Markelj. Projekt,
kakršne sicer poznajo predvsem na visokošolskih

ustanovah, je potekal ob
tehnološki podpori Arnesa
in Ministrstva za šolstvo in
šport, kjer so bili v času videokonference kot opazovalci v dogajanje neposredno vključeni tudi vsi ravnatelji slovenskih osnovnih
šol s prilagojenim programom.

V Radovljico prihaja waldorfski vrtec
Začeli so z informativnim vpisom otrok, jeseni bi radi odprli vsaj en mešani oddelek, če bo dovolj
zanimanja, pa tudi jasličnega.
Urša Peternel
Radovljica - Potem ko je lani
na Hrušici svoja vrata odprl
prvi waldorfski vrtec na Gorenjskem, naj bi jeseni waldorfski vrtec zaživel tudi v
Radovljici. Po besedah bodoče waldorfske vzgojiteljice
Andreje Palčič so že začeli z
informativnim
vpisom
otrok, ki bo pokazal, kolikšno je zanimanje radovljiških
in okoliških staršev za tovrstno alternativo javnim vrtcem. Na osnovi zanimanja
bodo oblikovali vsaj eno mešano skupino otrok v starosti
od dveh in pol do šestih let,
morda pa tudi jaslični oddelek. "Prijave smo začeli zbirati, do konca marca pa se
bomo dokončno odločili, ali
bomo vrata waldorfskega vrtca v Radovljici lahko odprli
že jeseni," je povedala Andreja Palčič. Kot je dodala, že
iščejo ustrezne prostore v
Radovljici, v katerih bi uredili vrtec. Pri tem računajo na
tesno sodelovanje staršev,
kar je tudi ena od posebnosti
waldorfskih vrtcev. Bistvo
waldorfske pedagogike je
učenje otrok z vzorom, poudarek je na ritmu in ponavljanju, waldorfski vzgojitelji

pa upoštevajo otroka in njegove razvojne značilnosti.
"Bistveno je, da se tako starši
kot vzgojitelji zavedamo, da
je otrok fizično, duhovno in
duševno bitje," je poudarila
Andreja Palčič. Kot je dodala, si prizadevajo, da bi bil vrtec posnetek doma, v njem
naj bi otrokom omogočili
prijetno in toplo okolje,
umirjeno vzdušje in prijazno, vendar dosledno in odločno ravnanje vzgojiteljic.
Vsa oprema in igrače v vrtcu
so iz naravnih materialov, igrače pa še niso dokončno izdelane, s čimer vzpodbujajo
otrokovo domišljijo. Posebnost je tudi ta, da je prehrana
v vrtcu brezmesna. In kako
je s ceno vrtca? Kot je povedala Palčičeva, je ekonomska
cena primerljiva s cenami v
javnih vrtcih, del cene pa
prav tako kot v javnih vrtcih
pokrivajo občine (glede na
prihodke staršev).

Andreja Palčič
Da bi se starši bolje seznanili z waldorfsko pedagogiko,
vsako tretjo sredo v mesecu v
radovljiški knjižnici pripravljajo waldorfske dejavnosti.
Vsako sredo v marcu bodo

Vsa oprema in igrače v vrtcu so iz naravnih
materialov, igrače pa še niso dokončno izdelane,
s čimer vzpodbujajo otrokovo domišljijo.
Posebnost je tudi ta, da je prehrana v vrtcu
brezmesna.

med 17.30 in 19. uro v prostorih waldorfskega vrtca
Sončnica na Hrušici organizirali igralne urice. Za starše
pa bo posebej zanimivo predavanje Godija Kellerja, ki je
dolgoletni waldorfski učitelj,
predavatelj na seminarju za
waldorfske učitelje, družinski terapevt, ustanovitelj in
vodja zelo obiskane šole za
starše, pisatelj ter izredna
osebnost. Predavanje bo 19.
marca ob 18. uri v radovljiški
knjižnici.
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V Kropi predstavili novi Vigenjc
Osma številka glasila Kovaškega muzeja v Kropi prinaša bogato bero zapisov o lovu, življenju in
ljudeh v Lipniški dolini.
Marjana Ahačič

V baročni dvorani radovljiške graščine so v petek,
dan pred slovenskim kulturnim praznikom,
pripravili koncert sopranistke Urške Arlič
Gololičič, mezzosopranistke Barbare Sorč in
pianista Simona Krečiča.
Marjana Ahačič
Radovljica - Bogat in pester
program so na koncertu,
posvečenem slovenskemu
kulturnemu prazniku, pripravili tudi v Glasbeni šoli
Radovljica. Odlični solistki,
sopranistka Urška Arlič Gololičič, sicer tudi profesorica solopetja na srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana, ter mezzosopranistka
Barbara Sorč, ki je v vlogi
Smeraldine debitirala v
operi Zaljubljen v tri oranže, sta ob spremljavi pianista Simona Krečiča, korepetitorja v operi SNG Ljubljana, poslušalcem v baročni

Na predstavitvi novega Vigenjca v Kovaškem muzeju v Kropi
ljenja posameznikov vir, ki
ga etnologi že nekaj časa s
pridom uporabljajo. Za proučevanje življenja naših krajev in ljudi so zelo pomembne, pa tudi zanimivo branje,
polno informacij. Upamo,
da bomo z njimi za pisanje
svoje zgodbe navdušili še
koga," pravi Kaja Beton. V
spominih je zajeta predvsem Kamna Gorica in
njena okolica. Poznavalec
Valentin Šparovec je tako v
prispevku zbral kopico zanimivih zgodb iz rojstne vasi,
upokojena učiteljica Mira
Hiršel, rojena Bertoncelj, se
spominja dni, ko so s starši
obiskovali starega očeta,

Ukovca v Kamni Gorici.
Tudi duhovniki so opisovali
svoje poglede na dogajanje v
vasi. Večina je ohranjenih v
župnijskih kronikah, urednica pa se je lotila zbiranja
informacij iz promemorij, v
katerih so duhovniki ciklično popisovali dogajanje v
fari, odnose med ljudmi, odnose do vere, političnih gibanj, gospodarske in socialne razmere. "Življenjska
zgodba Janeza Lazarja, vsestranskega kulturnega in turističnega delavca v Kropi, ki
jo je ubesedil Anže Habjan,
študent teologije, ni nastala
zgolj iz pisnih virov, ampak
tudi iz spominov njegovih

sorodnikov znancev. Etnologinja in romologinja dr. Pavla Štrukelj pa je pripravila
zgodovinski oris Sintov in
njihove naselitve na slovenskem ozemlju. S člankom
vzpostavljamo medkulturni
dialog s skupino ljudi, ki s
svojo drugačnostjo bogati
našo skupnost že več stoletij." Naslednja številka Vigenjca bo izšla konec leta,
posvečena pa bo ugledni železarski družini Kappus čl.
Pichelstein, iz katere je med
drugim izhajal tudi Marko
Anton Kappus, jezuitski misijonar, ki je od leta 1687 do
1717 deloval med ljudstvom
Opata v Mehiki.

Pianist Simon Krečič ter sopranistka Urška Arlič Gololičič
ter mezzospranistka Barbara Sorč na nedavnem koncertu v
radovljiški baročni graščini

Slikarska razstava Marje Čampa

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

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

V prostorih Gorenjske banke na Gorenjski cesti so v petek odprli razstavo likovnih del Marje Čampa.

Radovljica - V uvodnem nagovoru je o slikarki spregovorila Vanja Lunder z Gorenjske banke. Marja Čampa se je rodila na Selu pri
Bledu v delavski družini
kot najmlajša, za dvema
starejšima bratoma. V zibelko ji je bilo položeno veselje do vsega lepega in s
tem dovzetnost za vse vrste
umetnosti. Že v mladosti je
rada risala in šivala in želela si je postati aranžerka.
Po sili razmer se je izučila
za trgovko in bila kljub vsemu v svojem poklicu zadovoljna, saj je bila rada med
ljudmi. Upokojitev je kot
kontrolorka dočakala v tovarni Iskra.

Nudimo vam pestro izbiro:

Sodelovala je tudi v vaškem
amaterskem gledališču. Ljubezen jo je pripeljala v Lesce, kjer od poroke z Žarkom
Čampom živi že od leta
1969. Žal je pred dvema letoma moža izgubila. V tolažbo sta ji tašča Vera ter sin
Aleš s svojo družinico. Slednja ji je največja sreča in veselje poleg ustvarjanja s peresom in čopičem.
Po upokojitvi se je posvetila
svojim konjičkom, zlasti slikanju in kovanju verzov. V
letu 2007 je izdala knjigo
Ana in čarobni čopič. V njej
so pesmi za otroke, knjigo
je tudi sama ilustrirala. Je
tudi članica Hortikulturnega društva Lesce in aktivna
članica Krajevne organizacije Rdečega križa.

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

Ivanka Korošec

dvorani graščine pripravili
izjemen večer.
Umetniki so program začeli
z uglasbenimi Prešernovimi pesmimi in ga po pozdravnem nagovoru župana
Janka S. Stuška nadaljevali
z občuteno interpretacijo
slovenskih ljudskih in
umetnih pesmi. V drugem
delu koncerta smo po recitacijah Roka Andresa lahko
poslušali znane in priljubljene duete in arije iz oper
Cosi fan tutte W. A. Mozarta, Dvorakove Rusalke, Offenbachovih Hoffmanovih
pripovedk, Puccinijeve La
Boheme, Bizetove Carmen
in Delibesove Lakme.

❖ 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

Po upokojitvi se je posvetila svojim konjičkom,
zlasti slikanju in kovanju verzov. V letu 2007 je
izdala knjigo Ana in čarobni čopič.
Marja Čampa z eno od svojih slik

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

Kropa - "Tokratni Vigenjc je
v nasprotju z dosedanjimi
številkami zasnova v dveh
sklopih," pojasnjuje urednica številke Kaja Beton. Prvi
del je posvečen lovu in lovcem v Lipniški dolini ter
Lovski družini Kropa. Rok
Gašperšič, vnet lovec, aktiven član LD Kropa in njen
večletni predsednik, se je v
svojem obsežnem prispevku, ki je nastal ob 60-letnici
združenja, najprej posvetil
zgodovinskemu pregledu
lova v Lipniški dolini, nato
pa Lovski družini Kropa od
njenega osnovanja do leta
2007. Opisal je njeno organiziranost, delovanje, lovišča in divjad v Lipniški dolini. Spomnil se je tudi nekdanjih lovcev, ki so svoje
lovske spomine in znanje
prenašali z zapisi v knjigah
in revijah, pa tudi tistih lovcev, ki se jih bolj spominjamo po dosežkih na drugih
področjih. Članek je podprt
s prilogami in bogatim slikovnim gradivom, ki ga je v
veliki večini med raziskavo
zbral avtor sam.
Drugi del tokratnega Vigenjca pa govori o ljudeh in njihovih zgodbah. "Življenjske
zgodbe in spomini sami sicer ne sodijo med strokovne
članke, ki jim je Vigenjc po
navadi pretežno namenjen,
so pa oboji lahko podlaga zanje. Čeprav se morda zdijo
nepomembne in bežne, so
zgodbe iz vsakdanjega živ-

Koncert v počastitev
kulturnega praznika
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Kultura
"Mir se začne z menoj"
V galeriji Avla je na ogled razstava plakatov miru
Lions kluba Bled.
Alenka Bole Vrabec
Lions klubi iz Slovenije sodelujejo na mednarodnem
tekmovanju za plakat miru
dvanajstič. Na tekmovanju
vsako leto sodeluje več kot
350 tisoč otrok z vsega sveta.
Letos se je v Sloveniji natečaja udeležilo 16 Lions klubov,
slikalo in risalo pa je več kot
dva tsoč učencev s petdesetih osnovnih šol. Lani je po
mnenju žirije najboljši slovenski plakat miru ustvarila
Radovljičanka Kristina Rakinič z Osnovne šole A. T. Linharta in zanj prejela posebno nagrado.
Tema plakata miru je vedno
mir. Ustvarjene slike dokazujejo, da upanje v boljši in
mirnejši svet obstaja in da
bi brez njega še težje živeli.
Letošnja tema Mir se začenja
z menoj je odkrila svet
otroško-mladostnega doživljanja sveta, polnega iskrenosti, želje po bližini in toplini, po prijateljstvu in prvih ljubezenskih čustvih.
Vsaka slika ima svojo zgodbo, svoje sporočilo in v tem
svetu tudi - začuda - ni preveč računalnikov. Želje po
miru so narisane v živahnih
barvah, kot da so se vanje

vpili kosci mavrice. Mentorica, likovna pedagoginja
Sergeja Lapajne je s pravimi
vzgibi spodbodila otroško
ustvarjalnost in domišljijo
in se je lahko razveselila dobrih slik.
Žirija Lions kluba Bled, ki so
jo sestavljali akademska slikarja Melita Vovk in Zvone
Papler ter Boris Šraj, ni imela lahkega dela. Mladih avtorjev iz 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b
in 8. c je bilo 97, na razstavi
pa visi 53 del z natečaja za
plakat miru. Tri knjižne nagrade so si prislužili Luka
Mugnaioni iz 7. a za prvo
mesto in sliko Narava je lepa,
dve drugi nagradi pa sta prejeli sošolki iz 8. a, Tamara
Većić za Kamin, poln toplote
in ljubezni in Rebeka Gradnik za Ljubezen v naravi.
O namenu razstave je spregovoril predsednik Lions
kluba Radovljica Zvone Papler, o vzdušju in nastajanju
slik pa likovna mentorica
Sergeja Lapajne, Dobro obiskano razstavo je odprl župan Janko. S. Stušek, se zahvalil vsem udeležencem in
poudaril pomembnost mladostnega ustvarjanja, ki se
ga je treba veseliti, ga spodbujati in usmerjati.

Praznik v radovljiških muzejih
Bogat program se je v Mestnem in Čebelarskem muzeju, v Kovaškem muzeju v Kropi so predstavili
novo številko Vigenjca, zadovoljni tudi z obiskom v Muzeju talcev v Begunjah.
Ida Gnilšak,
Katja Praprotnik,
Tita Porenta
Lutkovni utrinek iz
komedije "Ta veseli dan
ali Matiček se ženi"
V Mestnem muzeju Radovljica smo program posvetili
160. obletnici prve uprizoritve Linhartove komedije Ta
veseli dan ali Matiček se ženi
v Stanovskem gledališču v
Ljubljani (24. januar 1849)
in 160-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Zato smo tematsko vodenje po zbirki začeli s Prešernovim epitafom
iz leta 1840, ki je zapisan na
Linhartovem grobu v Ljubljani, recitirala pa ga je letos
učenka 6. razreda osnovne
šole A. T. Linharta. V muzeju si želimo, da bi se tega
pesniškega opisa Linhartovega dela ob letu osorej naučil
še kdo izmed naših zvestih
obiskovalcev. Nato smo v
Linhartovi stalni zbirki prvič
zavrteli izbrane odlomke iz
lutkovne predstave Ta veseli
dan ali Matiček se ženi, ki so
jo v sezoni 2001/2002 pod
režijo Vita Tauferja ustvarili
v Lutkovnem gledališču
Ljubljana. Na predlog Iva
Svetine, direktorja Slovenskega gledališkega muzeja,
in po zaslugi tehnične priredbe Marjana Kunaverja je
predstava postala del naše
stalne razstave. Kratko predstavitev zgodovinskih okoliščin nastanka Linhartovega
Matička, vsebino komedije
in glavne like sva obiskoval-

Tematsko vodenje po Mestnem muzeju Radovljica I Foto: Ida Gnilšak
cem predstavili kustodinja
Mestnega muzeja Radovljica
Ida Gnilšak in študentka slovenistike Jerneja Jelovčan.

Manj znane panjske
končnice iz zbirke
čebelarskega muzeja
V Čebelarskem muzeju
smo tokratno predstavitev,
ki jo je pripravila kustodinja
Ida Gnilšak, namenili manj
znanim oz. v domačem okolju nerazstavljenim poslikanim panjskim končnicam.
V prvi vrsti je šlo za izbrane
končnice, ki so del potujoče
razstave. Ta je namenjena
gostovanjem doma in v tujini, v Radovljici pa je bila na

ogled le za en dan pred gostovanjem v Evropskem
parlamentu v Bruslju marca
2001. Predstavljenim končnicam smo dodali še poslikan panj in nekaj končnic,
ki so zaenkrat shranjene v
depoju. Namenjene so načrtovani dopolnitvi stalne razstave. Obiskovalcem smo
predstavili motiv oz. "vsebino" končnic, ki je pri tej vrsti gradiva najbolj pomembna, in zanimivosti v zvezi s
tehnikami poslikav.

Otroški program s
čebelico Cvetko
Medtem ko so starši lahko
prisluhnili dogajanju v Če-

belarskem muzeju in na
razstavi o Linhartu, je muzejska pedagoginja Katja
Praprotnik poskrbela, da
tudi mlajšim obiskovalcem
ni bilo dolgčas. Kljub počitku, ki ga imajo čebele
pozimi, je v muzej prišla
lutka čebelice Cvetke skupaj z mamico Matico in
očkom Trotom. Ogledali
so si Čebelarski muzej, v
Šivčevi hiši pa so spoznali
še eno od prigod čebelice Maje, ki so jo zatem tudi narisali. Nastale so pisane risbe čebel in cvetja,
ki so v Šivčevi hiši za trenutek že pričarale pomladno
vzdušje.

Nova knjiga Polone Škrinjar
Ob slovenskem kulturnem prazniku je pri založbi Družina v zbirki Mavrična
knjižnica izšla knjiga basni Živali nam govorijo Polone Škrinjar.
Alenka Bole Vrabec
Ob slovenskem kulturnem
prazniku je pri založbi Družina v zbirki Mavrična knjižnica izšla knjiga basni Živali
nam govorijo Polone Škrinjar z ilustracijami slikarke
Marije Prelog. Družina je v
svoji galeriji ob predstavitvi
knjige pripravila tudi razstavo sijajnih ilustracij Marije
Prelog, odprtje razstave, odprl jo je direktor dr. Janez
Gril, pa popestrila z navdušujočim sporedom za godala
in klavir glasbene družine
Hudnik, v kateri sta oba
starša glasbena pedagoga,
otroci pa nadarjeni mladi
glasbeniki.
Knjiga Živali nam govorijo
zaradi ubrane celovitosti pripovedi in ilustracij dobesedno vabi, da jo vzamemo v
roko. Ob prvem branju se
zdi, da je namenjena predvsem mladim bralcem, ob
drugem pa se na lepem zave-

mo, da govori vsem generacijam, saj avtorica ne pravi
zaman: "Človek naj živi v sožitju z naravo in z vsemi bitji, ki nam delajo življenje prijazno in lepše. V veliko pomoč so nam živali, saj so odlične svetovalke in učiteljice.
Živali nam govorijo o čisto
vsakdanjih stvareh, so odsev
naših lastnih misli. To, kar
čutijo, povedo s svojo posebno govorico. V čem pa se razlikuje rdeči lisjak od samovšečnega človeka? In kaj si v
strahu za svoje življenje izmišlja žabec, skrit pod čapljo? Kako prebrisan bi bil v
takem primeru človek ... Nekatere živalce so lepe, druge
zanimive. Vse pa nam govorijo o naših lastnih napakah,
naših razočaranjih in seveda
tudi o radosti in veselju nad
življenjem. Govorijo nam:
bodite pogumni, preudarni
in delajte dobro ..."
O delu ilustratorke, akademske slikarke Marije Prelog,

pa je likovni kritik, Radovljičan dr. Damir Globočnik rekel: "... Postopek izdelave ilustracij zajema predpriprave,
razmišljanje in ustrezne likovne zamisli, ki bo oplemenitila literarno besedilo, potrebno je izdelati številne skice ... preživeti ure in ure
sključen nad delovno mizo.
Gre namreč za ilustratorko,
ki ji je blizu tako naturalistično natančna, dokumentarna
zoološka in botanična risba
kot povezava med realistično
in domišljijsko ilustracijo,
kar potrjuje vrsta knjig za
otroke in mladino ... Pri knjigi Živali nam govorijo se je
ilustratorkina domišljija lahko oprla na dobro poznavanje zunanjega videza nastopajočih junakov, ki jih je rahlo preoblikovala in prilagodila vsebini posamezne zgodbe ... Na ilustracijah se srečujemo s pravimi značajskimi
študijami junakov. S prikupnimi, optimističnimi inter-

Polona Škrinjar
pretacijami se je ilustratorka
želela približati otroški domišljiji ... Naloga ni bila enostavna, saj se v knjigi zvrsti
kar 16 junakov.
Polona Škrinjar je kos pasti,
da bi bila v svojih basnih preveč poučna. Njena misel je
topla, včasih polna prizanesljivega humorja. Marsikakšen nasvet, ki so ga deležne
njene živalce, je preprosta
življenjska resnica, v kateri
se lahko prepoznamo kot v
odblisku ogledala. Prepričana sem, da bo zbirka 12 basni Živali nam govorijo hitro
našla pot k bralcem.

občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK

20.02.2009

Deželne novice, petek, 20. februarja 2009

stran 13

13

Šport

Trenerski poklic
dolgoletna želja

Košarka

Kdo lahko zaustavi radovljiške košarkarje?

Urška Potočnik, nekdanja odlična plavalka, svoje znanje posreduje mlajšim radovljiškim plavalcem.
Matjaž Klemenc

sem dosegla cilj."

Kdaj ste se odločili za prestop v Radovljico in kaj je bil
glavni razlog?
"V radovljiški plavalni klub
sem prišla leta 1997. Glavni
razlog je bil, da je bil klub
zelo močan, tu sta trenirali
sestri Alenka in Nataša Kejžar ter Tanja Blatnik. V Cirilu Globočniku pa so imeli
zelo dobrega trenerja. Videla sem, da lahko napredujem, saj so bile nove klubske
tekmovalke izredno močne.
Odločitev je bila pravilna."

Katere so bile vaše prioritetne discipline?
"Moram poudariti, da je bila
moja kariera razdeljena v
dva dela. Ko sem bila mlajša, sem plavala vse discipline. V sedmem razredu sem
se odločila, da preneham
plavati, in po sedmih letih
pavze sem se spet vrnila. Po
vrnitvi sem plavala samo
kratke razdalje in sicer delfin, hrbtno in prosto. Za
daljše razdalje nisem bila
konkurenčna, saj je pavza
naredila svoje."

Kdaj ste se začeli ukvarjati s
plavanjem? Ste se ob plavanju poskusili še v katerem
drugem športu?
"S plavanjem sem se začela
ukvarjati pri sedmih letih, v
domačem klubu Celulozar
Krško. V šoli smo imeli preizkus preplavati 12-metrsko
dolžino. Kdor je preplaval to
razdaljo, je bil povabljen v
klub. Sama sem vabilo z veseljem sprejela in začela z
vadbo. V začetku je bila bolj
igra, kasneje pa je to preraslo v resen trening. Imeli
smo profesionalna trenerja
Žarka in Jožico Govedareviča. Na oba imam res lep
spomin. V študentskih letih
sem štiri leta plavala pri
Olimpiji, nakar sem odšla v
radovljiški plavalni klub.
Ljubezen do vode je ostala
še danes. Plavanje je bil edini šport, s katerim sem se
ukvarjala. Na fakulteti za
šport sem morala nekatere
športe kar pošteno vaditi,
predvsem gimnastiko, da

Kaj štejete za svoj največji
uspeh v plavanju?
"Za svoj največji uspeh štejem deveto mesto na svetovnem prvenstvu 2001 v Fukuoki na Japonskem v dolgih bazenih. To je bilo v disciplini 50 m delfin, kjer sem
postavila tudi državni rekord, ki drži še danes.
Imam še en državni rekord,
na 50 m hrbtno in sicer v
kratkih bazenih. Bila sem
na vseh večjih tekmovanjih,
razen na olimpijskih igrah.
Da me ni bilo na olimpijskih igrah, mi je zelo žal.
Mogoče se jih bom udeležila kot trenerka. Nikoli se ne
ve."
Razlika, ko ste še plavali in
danes?
"Glavna tema so sedaj te
nove kopalke. Sama bi jih
prepovedala, predvsem v
mlajših kategorijah. Težko
je izenačiti pogoje, da jih
imajo vsi. Otroci imajo v gla-

Plavanje

Državno prvenstvo za mlajše deklice in dečke

Urška Potočnik s tremi svojimi plavalci: Žigo Omahnom,
Timotejem Fajfarjem in Maksimom Žvegljem
vi, da samo zaradi kopalk
lahko plavaš hitro, kar prav
gotovo ni res. Če nimaš kvalitete, ti kopalke prav nič ne
pomagajo. Kar se tiče tehnike, je sedaj veliko več podvodnega plavanja. Kdor tega
podvodnega plavanja ne bo
obvladal, bo imel zelo malo
možnosti v kratkih bazenih.
Ob trenerjih je vedno več
dodatnih strokovnjakov. Priprave same se spreminjajo.
Podobno je tudi pri ostalih
športih."
Po končani plavalni karieri
ste se odločili za trenersko
delo. Je bila to dolgoletna želja ali ste do tega prišli spontano?
"Vseskozi je bila moja želja
postati plavalna trenerka.
Prav zaradi tega sem šla študirat na Fakulteto za šport.
V tretjem letniku sem vzela

trenersko smer - plavanje.
To delo, ki ga opravljam,
rada delam. Res v tem uživam. Znanje, ki ga dobiš na
študiju, je neka osnova. Kasneje se moraš vseskozi izpopolnjevati. Srečo imam, da
je tudi moj mož Miha trener
in on mi lahko marsikaj svetuje. Sedaj imam izkušnje le
z mladimi plavalci. Znati jih
moraš pravilno usmeriti,
obenem pa moraš biti še dober psiholog."
Ljubitelji plavanja dobro poznajo močno žensko in moško člansko ekipo radovljiškega plavalnega kluba.
Kakšno je stanje v mlajših
selekcijah?
"Če pogledam svojo skupino, lahko rečem, da imamo
perspektivne plavalce in plavalke. Verjamem, da imamo
dober potencial za naprej."

Vrhunska predstava v Tivoliju
Blejski odbojkarji so v Tivoliju izgubili prvo tekmo osmine finala z ruskim Zenitom, a v celoti
gledano niso razočarani.
Matjaž Klemenc
Blejski odbojkarji so še
naprej neustavljivi v srednjeevropski ligi. Na težkem
gostovanju v Kapošvarju so
bili po treh nizih v težkem
položaju, saj so gostitelji
vodili z 2:1. Blejci so se le pobrali in uspelo jim je narediti
zasuk in na koncu Madžarsko zapustiti z zadovoljnimi
obrazi. Zmaga je bila lepa
popotnica pred prvo tekmo
osmine finala Lige prvakov.
Žreb za Blejce ni bil najbolj
ugoden, saj so za nasprotnika
dobili Zenit iz Kazana. Rusi
so aktualni evropski prvaki.
Kot je bilo pričakovati, je bila
ljubljanska dvorana Tivoli
polna do zadnjega kotička.
Glasna podpora s tribun, dve

odlični ekipi, vse, kar je bilo
potrebno za vrhunsko predstavo. Gostje so bili pred tekmo popolni favoriti, a Blejci
so v svojih izjavah pred tekmo obljubljali, da se ne bodo
dali kar tako. Že prvi niz je
nakazal, da bomo v Tivoliju
gledali lepo tekmo. Blejci so
izgubili prvi niz, a na razliko.
Podobno je bilo v drugem
nizu, le s to razliko, da se je
sreča nasmehnila gostiteljem. V tretjem nizu so Blejci
povsem prevladovali in brez
težav povedli z 2:1. Dobro so
začeli tudi četrti niz, a le do
rezultata 6:4. Rusi so naredili
delni izid 8:0 in povsem prevzeli pobudo. Dobro igro so
gostje prenesli tudi v zadnji,
odločilni niz. Hitro so povedli
s 7:2. Blejcem se je uspelo

Radovljiški košarkarji, ki nastopajo v 2. Slovenski košarkarski ligi zahod, nadaljujejo z zmagovitim nizom. V 16. krogu
so gostili ekipo Stražišče in jo premagali z rezultatom 81:76.
Na polčasu so imeli gostje deset točk prednosti (46:36). V
nadaljevanju je gostiteljem uspel preobrat in na koncu je
tesna zmaga ostala doma. Koše za Radovljico so dosegli:
Ivanovič 35, Šteh 11, Oberčkal 9, Pehadžič 8, Čujovič 6, Ucman 6, Budkovič 3, Goropevšek 3. Bolj prepričljivi so bili na
gostovanju pri ekipi Pingvini Šmartno, kjer so zmagali z rezultatom 95:71. Do tretje četrtine so bili gostitelji v igri, saj
so zaostajali le za šest točk. Zadnja četrtina je povsem pripadla Radovljičanom, ki so jo dobili za osemnajst točk. Koše
za Radovljico so dosegli: Budkovič 26, Ivanovič 22, Šteh 13,
Omanovič 12, Ucman 6, Jamnik 6, Goropevšek 5, Hudobivnik 3, Rozman 2. Na lestvici vodi ekipa Tinex Medvode, ki je
zbrala trinajst zmag in štiri poraze. Radovljičani imajo dva
poraza več in so trenutno na četrtem mestu. Mladinci Radovljice, ki nastopajo v prvi slovenski ligi, igrajo za razvrstitev od devetega do šestnajstega mesta. V prvi tekmi so
doma izgubili z ekipo Šentjur Alpos z rezultatom 92:77.
Koše za Radovljico so dosegli: Jamnik 23, Matic Hudobivnik
20, Završnik 11, Iskra 8, Zupan 6, Stojnšek 6, Mark Hudobivnik 3. M. K.

Petintrideset točk Mitje
Gasparinija je bilo premalo.
približati na točko zaostanka
(8:7), a tu se je njihova zgodba končala. Zenit je imel v
svojih vrstah nezaustavljivega

ameriškega igralca Claytona
Stanleyja. Ob njem igra še en
ameriški igralec Lloy Ball.
Oba sta dala zelo pomemben
delež k osvojitvi zlate olimpijske medalje v Pekingu. Kljub
temu da so naši prvaki izgubili tekmo, so jih gledalci ob
koncu nagradili z glasnim
aplavzom. Vsi, ki so dobili
priložnost, so se trudili po
najboljših močeh. Vseeno bi
izpostavili blejskega korektorja Mitja Gasparinija, ki je
ruskemu bloku povzročal sila
problemov. Njegovih 35 točk
je dovolj zgovoren podatek o
uspešnem nastopu slovenskega reprezentanta. Ko boste brali le vrstice, bo že jasno, kako so se Blejci odrezali v Kazanu. Cilj, uvrstitev v
drugi krog, so že dosegli.

V Ljubljani je bilo plavalno državno prvenstvo za mlajše deklice in dečke. Poglejmo si nekaj uvrstitev plavalcev in plavalk Žita Gorenjka Radovljica. Gaja Kristan je bila najhitrejša na 50 m prosto, 100 m prosto in 200 m prosto, bila druga na 400 m prosto, 50 m hrbtno in 50 m delfin ter tretja
na 100 m hrbtno in 200 m hrbtno. Skupaj s klubskimi kolegicami Marušo Rampre, Živo Rus, Zalo Černetič je v obeh
štafetah osvojila tretje mesto (4 x 50 m mešano, 4 x 50 m
prosto). V mlajšem letniku sta tretje mesto dosegla Miha
Novak (50 m prosto) in Maksim Žvegelj (200 m prosto).
Skupno so radovljiški plavalci in plavalke osvojili tretje mesto. M. K.

Rokomet

Začeli s porazom
Radovljiški rokometaši, ki nastopajo v 2. ligi, se borijo za
mesta od šest do dvanajst. V skupini poleg Radovljice nastopajo Mokerc, Brežice, Dobova, Velika Nedelja in Arcont
Radgona. Radovljičani so začeli slabo, saj so na gostovanju
izgubili z Brežicami z rezultatom 35:27. Gole za Radovljico
so dosegli: Janež 9, Rebolj 7, Pirman 4, Debelak 2, Križaj 1,
Meglič 1, Batos 1, Podlesnik 1, Celar 1. M. K.

Streljanje

Spodbudno pred evropskim prvenstvom
Grega Potočnik se je kot član mladinske strelske reprezentance udeležil tekme z vrstniki iz Hrvaške. Med enajstimi
strelci je zasedel drugo mesto s 588 krogi. Še bolj spodbuden je podatek, da je na treningu dosegel 595 krogov,
kar je njegov osebni rekord tako na treningih, kot na
tekmah. Vsekakor lep obet pred evropskim prvenstvom v
Pragi. M. K.

Šah

Spet zmaga Dušana Zorka
Šahovsko društvo SIMP Radovljica je 13. februarja nadaljevalo letošnji ciklus štirinajstdnevnih petkovih šahovskih
turnirjev po švicarskem sistemu dvakrat 15 minut - 7 kol.
Med 27 igralci (od tega bilo celo 10 mojstrskih kandidatov)
je po velikem boju spet zmagal MK Dušan Zorko, ki je
zbral 6 točk, pred skupino s 5 točkami: MK Franc Rodman,
Risto Cvetkov, Drago Rabič in MK Matej Keršič. Od 6. do
8. mesta so se zvrstili Janez Egart, MK Franc Ravnik in
Kiro Mitrov s 4,5 točke, nato pa skupina šahistov s po 4
točkami: MK Zlatko Jeraj, MK Jožef Prestrl, Stane Valjavec
in Fahrudin Ključanin, ki so bili razvrščeni po izračunu
Buchholz. Naslednji turnir bo 27. februarja ob 17. uri v
prostorih doma upokojencev v Radovljici (gostilna
Kozovc). S. J.
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Pojem vztrajnosti

Uspešni odbojkarji
Uko Kropa

Boris Kozinc

Najvišje uvrščena ekipa v kolektivnih športih v občini je tik pred prebojem
v prvo odbojkarsko ligo.
in njegovega pomočnika
Roka Blaznika. Slabe je bil
eden od štirih pomočnikov
trenerja ameriške državne
reprezentance, ki je na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila zlato olimpijsko kolajno."
V vseh sekcijah odbojkarskega kluba Uko Kropa, ki prav
letos praznuje 60-letnico
(mini odbojka, dečki, kadeti
mladinci in člani), je več kot
50 igralcev, večina iz Lipniške doline. Od 16 igralcev

Marjana Ahačič
Kropa - Tudi v 14. krogu državnega prvenstva v odbojki
preteklo soboto so Kroparji
zasluženo slavili z rezultatom 3 : 0 (16, 27, 18) proti
Mežici in tako stopili še korak naprej na letošnji več kot
uspešni poti do prve državne
lige. Članska sekcija odbojkarjev Uka Krope se je lani iz
tretje uvrstila v drugo državno odbojkarsko ligo in ima
trenutno pet točk prednosti

Dobili smo zelo kvalitetnega trenerja Luko
Slabeta in njegovega pomočnika Roka Blaznika.
Slabe je bil eden od štirih pomočnikov trenerja
ameriške državne reprezentance, ki je na
zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila
zlato olimpijsko kolajno.
pred drugouvrščeno Olimpijo. "Če bo sreča - dela je še
veliko - smo še lahko prvi in
se uvrstimo neposredno v
prvo ligo," je optimističen
predsednik kluba Tomi Kržišnik.
Razlog za takšen uspeh je
uigrana in uveljavljena ekipa, pravi Kržišnik, po drugi
strani so imeli v tej sezoni
srečno roko pri izbiri trenerja. "Dobili smo zelo kvalitetnega trenerja Luko Slabeta

prve ekipe jih je kar 13 domačinov, večina letnik 1988-92,
kar pomeni, da so druga najmlajša ekipa v ligi. "Energije
je še veliko, a ker je v naših načrtih zapisano, da bomo v tej
sezoni prišli do sredine lestvice druge lige, so nas letošnji
rezultati prijetno presenetili,"
je zadovoljen predsednik.
Težava, ki jo bodo morali rešiti, pa je dvorana, saj se odbojkarji na treningih selijo
tako rekoč po vseh telovadni-

cah v občini. "Če nam uspe
uvrstitev v prvo ligo, smo
brez dvorane za tekme. Najbližja, ki ustreza, je gostinska šola ...," je kritičen Kržišnik, ki si želi, da bi se sponzorjem, ki jih imajo, pridružila še domača podjetja iz
Lipniške doline. "Velik posluh za odbojko ima k sreči
Cestno podjetje Kranj, ki
nam je lani zgradilo dve
igrišči za odbojko na mivki,
vključno z razsvetljavo, ob
kopališču v Kropi. Odbojka
na mivki je na našem koncu
zelo dvignila popularnost
tega športa in trenutna populacija igralcev je tako rekoč vsa začela prav z igranjem odbojke na mivki." In
še nekaj je, kar odbojkarje
Uko Krope loči od drugih: so
namreč edini, ki imajo svojo
navijaško skupino - slikovito
se imenuje Macola - ki fante
spremlja na vseh gostovanjih in so, kot pravi Kržišnik,
njihov ne le sedmi, pogosto
tudi osmi igralec.
In še opozorilo za zveste navijače: prihodnja tekma, 27.
februarja, bo tokrat izjemoma v petek. Na tekmo s Fužinarjem na Ravnah bo klub
organiziral brezplačni prevoz, že 7. marca pa jih boste
na tekmi s trenutno tretjeuvrščenim Fužinarjem spet lahko spodbujali v domači dvorani v Radovljici.

POGREBNE STORITVE NOVAK
Anton Novak, d.o.o., Hraše 19, Lesce

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

✽ 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

BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416
■

potrdila za vozniški izpit ■ zdravniška

spričevala ■ zdravljenje očesnih bolezni
■

predpisovanje očal ■ kontaktne leče

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

Jaka Reš, triinsedemdesetletni
Radovljičan, uspešno nadaljuje že šesto serijo tekmovanj
Worldloppet. V dolgoletnem
ukvarjanju s športom je tekmoval v gimnastiki, skokih na
smučeh in v vodo, alpskem
smučanju, kolesarjenju, atletiki, biatlonu, triatlonu, gorskih
tekih, še najbolj uspešen pa je
bil v smučarskih tekih in nordijski kombinaciji.
Kateri so motivi za vašo tekmovalnost?
"Od malih nog sem bil aktiven
na športnem področju in doslej mi je ostalo v krvi, da tekmujem. Ne maram lenobe,
tekmovanja so zame čudovita
doživetja, ki bogatijo moje notranje občutke."
Sodelujete na 45 do 50 različnih tekmovanjih letno. Katera
so to?
"Pozimi so to smučarsko tekaški maratoni, poleti sodelujem
na gorskih tekih. Eden najzahtevnejših je na Primorskem,
kjer je dolžina 40 kilometrov
in skupna višinska razlika nad
4000 metrov. Posebej se ne
pripravljam. Še vedno je dobra
vadba kar košnja in druga dela
na kmetiji v Mošnjah in tek
domov v Radovljico."
Kako se je začela vaša športna
pot?
"Kot "mulc" sem se takoj po
vojni začel "obešati" na improviziran drog in bradljo, ki so ju
imeli vojaki v Mošnjah. Nato
sem začel hoditi v TVD Partizan v Radovljico, tam sem postal tudi vodnik. Pozimi sem
veliko smučal in ko sem se pridružil leškim tekmovalcem v
Prešernu, sem začel z alpskim
smučanjem in skoki. Prva
moja uspešna tekma je bil Istiničev memorial leta 1950 v
Podkorenu. V kombinaciji
skokov in tekov sem kot mlajši mladinec dobil prvo kolajno
in to me je potegnilo k še bolj
marljivemu delu.
Med študijem na Visoki šoli
za telesno kulturo v Ljubljani
sem tekmoval za Smučarski
klub Enotnost. Večkrat smo
bili državni prvaki v štafeti in
uvrščen sem bil tudi v reprezentanco. Kasneje sem zastopal Smučarski klub Radovljica in Triatlonski klub Bohinj,
danes pa smo starejši združeni v Športnem klubu Gorenjski glas."
Pot na svetovno študentsko
prvenstvo je bila pa nadvse
zanimiva?
"Prvenstvo je bilo leta 1961 v
Chamonixu v Franciji. Tekmovalci so že odpotovali, ko
sem dobil telegram, da bom
nastopil tudi jaz. Prvega marca pa so Francozi zaprli mejo
za vzhodnjake, ker je Hruščov
prišel na obisk. Po več poskusih na različnih mejnih prehodih me z legalnimi dokumenti niso spustili čez mejo. Proti
večeru sem se odloči za drzen
prehod kar čez reko: slekel
sem se do pasu, cunje stlačil v
nahrbtnik, s smučmi pa sem

pred sabo kontroliral globino.
Kljub mrzli vodi mi je uspelo."
Na planini Bistra ob Mavrovskem jezeru je bil leta 1970 zanimiv razplet v državnem prvenstvu v biatlonu?
"Dan pred tekmovanjem smo
umerjali puške in sicer vsak
na strelskem mestu, kot je bilo
izžrebano za tekmo. Ker so
tarče imele zelo majhne številke, sem za svojo tarčo zataknil
smrekovo vejo. To je kasneje
Janez Krišelj iz SK Alples premestil za svojo tarčo in na tekmi sem jaz streljal v njegovo.
Na tekaških smučeh, s tarčo
pod pazduho sem smučal ob
žičnici v dolino, a komisija ni
upoštevala pritožbe in kolega
je postal državni prvak brez
zgrešenega strela."
Kako je bilo z opremo v začetkih vašega udejstvovanja?
"Sami smo si kupovali lesene
smuči za klasično tehniko, ki
so bile dolge 210 do 215 centimetrov. Vezi so bile kovinske
in široke, čevlji so se hitro premočili. Kupovali smo v Švici
ali Skandinaviji, oddahnili
smo se, ko so kvalitetne smuči
začeli izdelovati v Elanu. Danes so smuči bistveno krajše,
za vrhunske tekmovalce so izdelane celo glede na njihovo
težo."
Kako vam je uspelo kot edinemu Slovencu že petič osvojiti
prestižno lovoriko v Wordloppetu?
"Tekmovanje, ki vključuje 14
maratonov na smučeh, vodi
posebna organizacija s sedežem v Italiji. Da opraviš uspešno nalogo, je treba priti v cilj
na 10 tekmovanjih in organizator potem izda posebno priznanje. Tekmovanje zahteva
močnega človeka z dobro telesno in psihično pripravo. Ta
podvig precej stane, saj so tekmovanja v Evropi, Ameriki,
Kanadi, Avstraliji in na Japonskem. Kljub skromnosti posamezna udeležba lahko stane
tudi 1600 evrov. Hvaležen
sem za vsako podporo od
sponzorjev, a glavno finančno
breme ostaja meni.
Tekmovalci smo razvrščeni po
kategorijah po 10-letnih obdobjih. V starostni skupini med

50 do 60 let sem se redno uvrščal med prve tri. Z rezultati
sem izredno zadovoljen, predvsem pa se dobro počutim, ko
se družim s kolegi. V Sloveniji
je deset tekačev z eno doseženo lovoriko, veliko pa takih, ki
začnejo in odnehajo."
Večkrat ste se na startu pojavili v zadnjem trenutku?
"V smučarskih maratonih si
tega ne morem več privoščiti,
ker so starti skupinski, nastopi pa tudi do 16 tisoč tekmovalcev. Tako mine pol ure in
več, preden lahko začneš
normalno teči.
Zanimivo je bilo pred tremi
leti na veteranskem svetovnem prvenstvu v klasičnih
disciplinah v Kranju, ko sem
spet "lovil" čas za start, ker o
tekmovanju nisem bil obveščen. Skakali smo na 25metrski skakalnici in tik pred
začetkom sem si sposodil vso
opremo. Brez poskusnega
skoka sem bil med skakalci
iz osmih držav soliden. V
smučarskem teku smo začeli
z izračunanim zaostankom
glede na skoke, a na zahtevni
progi sem vse polovil in prvi
prišel v cilj.”
Kakšen nasvet bi dali mladim športnikom, ki začenjajo
tekmovalno pot?
"Ponavadi mlad športnik pride v krizo, ko mu nikakor ne
gre. Takrat je treba vztrajati,
dobrodošla je spodbuda staršev. Za vrhunske dosežke je
treba imeti pravo voljo, hotenje, veselje in se marsičemu
odreči. Uspehi ne pridejo čez
noč. Tudi začetki pri opremi
naj bodo skromni. Danes takojšnja vrhunska oprema pomeni preveliko "crkljanje" začetnikov."
Boste še dolgo vztrajali?
"Z leti človek postane malo
bolj počasen, pogostejše so
bolečine, pojavi se revma, poškodbe mišic. Takrat sem
malo otožen, ko se vse pozdravi, me pa spet prime in
raje sam tekmujem, kot
doma spremljam kaj po televiziji. Nikoli ne grem na polno, da bi se 100-odstotno izčrpal, tako da bom še kar nekaj
časa vztrajal."
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Prireditve
Prireditve

26. marca ob 17. uri:
JOJ, KAM BI DEL?
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda
Berčič.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta
KNJIŽNICA RADOVLJICA
2. marca ob 19. uri:
KLEPETALNICA ZA STARŠE
Predstavniki Lokalne akcijske skupine Radovljica v sodelovanju s
Knjižnico A. T. Linharta Radovljica vabijo starše na srečanje z naslovom "Vedenje otrok doma in v šoli". Z vami bo tokrat strokovna sodelavka LAS-a Vesna Koselj, univ. dipl. ped.

Ves mesec
SUPERKNJIGA

ob 20.00
RECI DA (1 h 44 min)
komedija

Nedelja, 1. marca 2009 ob 16.00
BELI PRAMEN (1 h 25 min)
sinhronizirani otroški dokumentarni film

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

ob 18.00
RECI DA (1 h 44 min)
Ves mesec
NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE
Mladi bralci lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. Letos bomo
spoznavali rečenice. Svoje odgovore lahko oddate v knjižnici ali preko
naše domače spletne strani www.rad.sik.si.

komedija

ob 20.00
PRVI JOK (1 h 40 min)
dokumentarni film

3. marca ob 19.30:
ALPINIZEM V ALPAH
Predstavitev alpinizma skozi kratke plezalne pustolovščine v domačih
in tujih Alpah. Sodobni alpinizem bo z besedo in odlično digitalno fotografijo predstavil Matjaž Jeran.

Ves mesec
ŽIVALI V SLIKI IN BESEDI
V mesecu marcu pripravljamo razstavo knjig in ilustracij o volkovih.

Knjižnica Lesce
10. marca ob 19.30:
TERORIZEM SMO LJUDJE
Kaj je terorizem, kaj žene teroriste in kako delujejo sodobne teroristične organizacije? Če vas vse to zanima, vas vabimo na predstavitev
knjige Lojzeta Paviča. Pogovor bo vodila urednica Ana Marija Toman.

17. marca ob 19.30:
MOJI EDINI, KI JO LJUBIM
V mesecu poezije bomo prisluhnili Ivanu Sivcu, avtorju presenetljive
biografije o Karlu Destovniku Kajuhu in njegovi mladostni ljubezni do
Marije Medved. S pisateljem se bo pogovarjala urednica Tadeja Zupan Arsov.

Ves mesec

Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
manj novih knjigah, tokrat bomo govorili o pisateljici Jacqueline Pascarl in njeni knjigi "Bila sem princesa". Vabljeni!

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. A razreda OŠ F. S. Finžgarja
Lesce z mentorico Melito Jensterle.

KNJIŽNICA BEGUNJE
Ves mesec
POMLADNO PREBUJENJE

Meditacija je popolna sproščenost, stanje brez misli, bivanje v srcu s
seboj in v sebi! Je odsotnost vseh pritiskov zunanjega sveta, je popolna harmonija ... Oblecite se udobno in toplo.

Ves mesec
ZNAMENITE ŽENSKE NA POŠTNIH ZNAMKAH
V mesecu, ko se posebej spominjamo žensk in mater, bo poštne
znamke na temo znamenitih žensk razstavil Primož Čebulj.

Ves mesec
21. MAREC - SVETOVNI IN SLOVENSKI DAN POEZIJE
Lepo povabljeni, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed
pesniških zbirk in preberete pesem tedna pesnika Karla Destovnika
Kajuha.

Linhartova dvorana Radovljica

Pravljično lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Gostuje
Glasbeno gledališče Melite Osojnik.

6. in 20. marca ob 18. uri:
VEČ
Srečanje za srednješolce, kjer se ob različnih življenjskih pogovorih,
smehu in igrah zabavamo in spoznavamo kvalitetnejše življenje. Dobimo se 6. in 20. marca v knjižnici.

sinhronizirana animirana družinska pustolovščina

ob 20.00
NENAVADEN PRIMER BENJAMINA BUTTONA
(2 h 46 min)
epska drama

Planinsko društvo vabi:
1. marec: Arihova peč 1.084 m
- tura je primerna za vse planince
- potrebna je zimska oprema
vodnika: Janez Krvina in Matjaž Ambrožič

NAJEMNINA ali WE ARE TEH NATION ON THE
BEST LOCATION
23. februarja ob 19.30:
Komedija. Igrata Andrej Rozman Roza in Mirel Knez

21. marec: Kraški rob
- izhodišče Črni kal
- tura je primerna za vse planince
- hoje 4 do 5 ur
Vodnika: Janko Baloh in Miro Pogačar

ZA ABONMA

KINO
Petek, 20. februarja 2009, ob 18.00
ZGODBE ZA LAHKO NOČ (1 h 39 min)
družinska domišljijska komedija

ob 20.00
ROKENROLER (1 h 54 min)
akcijska kriminalka

Sobota, 21. februarja 2009, ob 18.00
ZGODBE ZA LAHKO NOČ (1 h 39 min)
družinska domišljijska komedija

OTROŠKE PRIREDITVE
5. marca ob 17. uri:
PRAVLJICA O ZLATI ROŽI

Petek, 6. marca 2009 ob 18.00
BOLT (1 h 43 min)

- hoje 3 do 4 ure

Rozinteater

Vsak petek ob 17.30
TEČAJ MEDITACIJE - MEDITACIJA

glasbeni dokumentarec

ZNANILCI POMLADI

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda podružnične OŠ Begunje pod mentorstvom Maje Požar.

19. marca ob 10.30:
POGOVOR O KNJIGAH

Četrtek, 5. marca 2009 ob 20.00
SHINE A LIGHT (2 h 02 min)

ob 20.00
ROKENROLER (1 h 54 min)
akcijska kriminalka

Nedelja, 22. februarja 2009 ob 18.00
ZGODBE ZA LAHKO NOČ (1 h 39 min)

Informacije in prijave: sreda in četrtek od 18. do 19.30 po telefonu 531
55 44 ali 031/ 345 209.

Radovljica

Otroci navdušeni nad pravljičnimi kovčki
Za otroke vrtcev in učence nižjih razredov osnovnih šol sta
bibliotekarja iz blejske knjižnice, Andrej Jalen in Lidija
Kozelj, pripravila pravljici iz pravljičnih kovčkov, ki so ju
pripovedovale lutke. Nastopali so Rdeča kapica in trije
prašički, ki so se v čarobnem svetu pripovedovanja svoje
pravljice povezali s čarobnimi bitji, ki nastopajo v pravljicah
podobnih tem. "V knjižnici smo v vsak pravljični kovček
zložili komplet ročnih lutk, pravljic in namigov, kako pobegniti v pravljični svet. Poleg že omenjenih so na voljo še: Pepelka, Žabji kralj in Peter Pan. Otrokom je bila tovrstna
pripoved zelo zanimiva, še bolj pa dejstvo, da si pravljični
kovček v knjižnici lahko izposodijo in še sami zaigrajo
pravljico," sta povedala Andrej Jalen in Lidija Kozelj. M. A.

družinska domišljijska komedija

ob 20.00
TEŽKO JE BITI FIN (1 h 42 min)
komična drama

12. marca ob 17. uri:
OTROCI IN GORE
Kaj moramo imeti s seboj, ko se odpravimo v gore? Kakšna doživetja
lahko tam pričakujemo? Na ta in podobna vprašanja bo odgovarjala
Jana Remic, avtorica knjige "Zgodbe za male planince".

13. in 27. marca 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 13. in 27. marca dobili v knjižnici.

18. marca ob 18. uri:
VELIKONOČNA PRAVLJICA
Igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bodo pripravili člani Iniciative za
ustanovitev waldorfske šole na Gorenjskem.

19. marca ob 17. uri:
SPOZNAJTE ČEBELICO CVETKO IN NJENO DRUŽINO
Muzejsko delavnico bo pripravila muzejska pedagoginja Katja Praprotnik iz Muzejev radovljiške občine. Otroci bodo spoznali življenje
čebelje družine in si iz čebeljega voska izdelali obesek.

Četrtek, 26. februarja 2009 ob 20.00
PRVI JOK (1 h 40 min)
dokumentarni film

Petek, 27. februarja 2009 ob 18.00
BELI PRAMEN (1 h 25 min)
sinhronizirani otroški dokumentarni film

ob 20.00
RECI DA (1 h 44 min)
komedija

Sobota, 28. februarja 2009 ob 16.00
BELI PRAMEN (1 h 25 min)
sinhronizirani otroški dokumentarni film

ob 18.00
PRVI JOK (1 h 40 min)
dokumentarni film

Peta klepetalnica za starše
Predstavniki Lokalne akcijske skupine Radovljica v sodelovanju s knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica spet
pripravljajo srečanje za starše, tokrat na temo Vedenje otrok
doma in v šoli. Z njimi se bo pogovarjala strokovna sodelavka LAS-a, pedagoginja Vesna Koselj. Srečanje bo v ponedeljek, 2. marca, ob 19. uri v prostorih knjižnice Antona
Tomaža Linharta. Naslednje srečanje, ki ga bodo pripravili v
aprilu, bo vodila defektologinja Nada Šmit, pogovarjali pa
se boste o vzgoji mladostnika. M. A.
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Jutri spet pustni
sprevod

Živahno med počitnicami

Začel se bo ob 14. uri pred nekdanjo trgovino
Merkur na Cankarjevi ulici v Radovljici in
zaključil z rajanjem na Linhartovem trgu.

Smučanje, drsanje in knjige, pa celo plavanje in nogomet so zaposlovali šolarje med tokratnimi
zimskimi počitnicami.
Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Radovljica - Potem ko sta včeraj, na "ta debel četrtek", Turistično društvo Radovljica in
Linhartov oder KUD Radovljica pripravila predpustni hec v
radovljiški graščini - po besedilu in v režiji Alenke Bole Vrabec so uprizorili Predtrško bolho z odkritjem istoimenske
velepanjske končnice, ki jo je
naslikal Fojž - bo jutri, na pustno soboto, turistično društvo
organiziralo pustni sprevod.
Oblikoval se bo pred nekdanjo
trgovino Merkur na Cankarjevi ulici in ob 14. uri krenil po
Gorenjski cesti. Postanek bo
pred ekonomsko gimnazijo in
srednjo šolo Radovljica, zaključek s pustnim rajanjem pa
na Linhartovem trgu. Maškare
bodo deležne čaja in krofov.

"Radovljiški pustni sprevod je
bil v sklopu tradicionalnih prireditev v občini prvič organiziran leta 1996, v sodelovanju
Občine Radovljica z Zvezo
kulturnih društev Radovljica
in Turističnim društvom Radovljica ter Krajevno skupnostjo Radovljica," pojasnjuje
Majda Odar z Občine Radovljica. "Leta 2000 se je pridružila še Lokalna turistična organizacija Radovljica. Pustni
sprevod vsako leto vodita pustna županja ali/in župan. Posebnost so "žive panjske končnice" s tradicionalnimi in aktualnimi vsebinami ter pustna
godba: Pihalni orkester Lesce
v spremljavi mažoretne skupine Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica. Za red skrbi zakotar, redni gostje pa so kurenti s Ptujskega polja."

Radovljica

115 let rojstva Valentina Meršola

Radovljica - Tokrat je bilo
šolarjem med sicer ne prav
zimskimi počitnicami na
voljo kar nekaj, predvsem
športnih dejavnosti, za aktivno preživljanje prostega
časa. Vreme je bilo dovolj
lepo, da mladim ni bilo treba
posedati pred televizorjem
in ker je letošnja zima bogata s snegom, se jih je veliko
odpravilo na smučanje. Za
osnovnošolce in malčke je
smučarski klub Radovljica
na Kobli organiziral smučarske tečaje, na drsališču v
Športnem parku Radovljica,
kjer je bilo v času počitnic
mogoče brezplačno drsanje,
pa je bilo prav vse dni še posebej živahno. Plavalni klub
Žito Gorenjka Radovljica je
za osnovnošolce organiziral
brezplačno plavanje v Pokritem olimpijskem bazenu,
kjer so se pod vodstvom plavalcev zabavali pri igrah v
vodi, mini vaterpolu, vodni

Ob igrah in drugih domislicah je bilo zabavno in živahno tudi v radovljiški knjižnici.
košarki in plavanju, največji
nogometni navdušenci pa so
na odprtem igrišču v športnem parku vsak dan lahko

igrali nogomet. Za tiste malo
starejše pa so poskrbeli v
knjižnici A. T. Linharta, kjer
so vsako dopoldne organizi-

rali veselo druženje ob
XBOX igrah, različnih namiznih igrah in drugih zabavnih domislicah.

V nedeljo bo minilo 115 let, odkar se je v Radovljici rodil zdravnik infektolog, higienik in organizator zdravstva Valentin Meršol. Kot v zborniku Med Jelovico in Karavankami piše zgodovinar Jure Sinobad, je Meršol študiral v Gradcu, Odesi, Zagrebu ter Pragi in se izpopolnjeval v ZDA. Leta 1931 je postal primarij Splošne bolnišnice v Ljubljani, kjer je bil tudi šef infekcijskega oddelka. Maja 1945 se je z družino umaknil na Koroško, kjer je kot vodja civilnega taborišča za emigrante v Vetrinju dosegel ustavitev prisilne repatriacije jugoslovanskih beguncev in tako prisilno rešil na stotine življenj. Leta 1949 z
družino naselil v Clevelandu, kjer se je zaposlil kot zasebni
zdravnik splošne medicine, delal pa je tudi v mestni bolnišnici. Objavljal je prispevke v številnih strokovnih časopisih in bil
ugleden član mnogih ameriških zdravniških društev. Umrl je
15. februarja 1981 v Clevelandu. M. A.
Živahno dogajanje na drsališču v Športnem parku

Mali smučarji pred odhodom na smučarski tečaj na Koblo

104-letna Menžarjeva Tončka
najstarejša občanka
Stari ljudje so nekaj posebnega. Vedno imajo čas, kar je danes redkost. Antoniji Žbontar - 104-letni
gospe, doma iz Kamne Gorice, je uspelo zaustaviti proces staranja, saj ne pozna tipičnih starostnih
bolezni in tegob.
Valerija Keršič
Radovljica - Poleg radovljiškega župana Janka S. Stuška so jo za njen rojstni dan
na domu nečakinje Jožice
Bohinc, kjer trenutno Mežnarjeva Tončka živi, obiskali
še predsednik Krajevne
skupnosti Kamna Gorica
Jože Skalar, predsednik Krajevne organizacije Rdečega
križa Vinko Bertoncelj ter
Tončka Rozman iz Društva
upokojencev Kamna Gorica.
V znak spoštovanja do najstarejše občanke so jo obdarili s šopki rož in lepimi željami za tako visok in častitljiv jubilej.
Antonija Žbontar, Mežnarjeva Tončka iz Kamne Gori-

ce, se je rodila 4. februarja
1905 kot peta od desetih
otok. Dva sta umrla majhna,
ostalih osem pa je dočakalo
lepo starost. Tončka je že v
rosni mladosti začela delati
najprej pri stricu, ki je bil
župnik na Koroški Beli, kjer
je bila kuharica že njena teta.
Gospodinjstvo je po njeni
smrti vodila Tončka vse do
druge svetovne vojne. Med
vojno so strica zaprli, leta
1950 pa se je vrnil v rodno
Kamno Gorico. Tončka mu je
gospodinjila do njegove smrti
leta 1966. Zatem se je vrnila
v svojo rojstno hišo, mežnarijo, kjer je živela njena neporočena sestra Micka, in ko je
leta 1969 umrla, je Tončka
prevzela delo v mežnariji,

zato jo vsi poznajo kot Mežnarjevo Tončko. V Kamni
Gorici je živela do 96. leta,
nato je zaradi zdravstvenih težav, ki se nakopičijo na stara

leta, zanjo začela skrbeti njena nečakinja Jožica, ki je vedno nasmejana in dobre volje,
pripravljena teti pomagati, ji
prisluhniti in jo negovati.

