
Zgovorna likovna
ustvarjalnost zrelih let
Različni vidiki - različni ogle-
di, ki jim je skupna volja od-
krivati in oblikovati lastno
ustvarjalnost.
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Civilna iniciativa 
vztraja pri svojih 
zahtevah
Vzletno pristajalna steza na
letališču v Lescah še nespre-
menjena, civilna iniciativa se
spogleduje s politiko.

Globoko pod 
viaduktom
Peračica je v nasprotju z via-
duktom, ki ga v mislih pove-
zujemo s prometno gnečo,
idilično lepa gorenjska vas.

Ne obupajte prehitro
Taekwon-do je za mnoge ne-
poznana športna disciplina.
Pia Demšar ga je dodobra
spoznala in dosegla lepe re-
zultate.

stran 4 stran 6 stran 11 stran 13

Štefan Žargi

Begunje - Sreda, 29. okto-
bra, bo zagotovo ostala v
spominu prenekaterih v Ela-
nu kot črn dan. Uprava Ski-
marja - krovne družbe Ela-
na, je namreč na sestanku s
predstavniki sveta delavcev
in sindikata objavila odloči-
tev, da v proizvodnji smuči
odpusti 80, v programu plo-
vil pa 100 delavcev. Predsed-
nik uprave Ivan Štrlekar je

ob tem pojasnil, da so jih k
takemu ukrepanju prisilile
razmere na globalnem trgu,
razmere so se poslabševale
in akumulirale že v prete-
klosti, ukrepati bi morali že
njihovi predhodniki. Če tega
ne bi storili, bi obstajala res-
na nevarnost, da bi se Ski-
mar v kratkem času zlomil.
Nad napovedjo odpuščanja
so bili presunjeni in šokira-
ni predstavniki delavcev. Še
mesec pred tem je bilo na-

mreč govora o odpustitvi le
40 delavcev. Odpustitev 180
delavcev namreč pomeni, da
ne bodo odšli le tisti tik pred
upokojitvijo in zaposleni za
določen čas, pač pa tudi red-
no zaposleni. Seznam pre-
sežkov bo pripravljen v me-
secu dni, pri čemer bodo
uporabili točkovanje, odloč-
be o prekinitvi delovnega
razmerja s trimesečnim od-
povednim rokom pa bodo
dobili konec leta ali prve dni

v novem letu. Predsednik
sindikata Dušan Ferjan je
ob tem dejal, da samo upajo,
da je kadrovska reorganiza-
cija samo eden od ukrepov
iz sanacijskega programa, s
katerim naj bi našli rešitve
za Elan. "Ne preostane nam
drugega," je dejal Ferjan,
"kot da zaupamo upravi, če-
prav delavci seveda lahko
dvomimo o tem, da je vse,
kar se dogaja z Elanom, po-
sledica svetovne situacije."

Uprava Skimarja 
bo odpuščala
V enem mesecu bo znano, kdo od približno osemsto delavcev Elana bo ostal brez dela. 
Skupaj nameravajo odpustiti 180 delavcev.

Prijateljstvo 
z mestom 
Linhartovih korenin

Svetniki soglašali s podpisom listine o
prijateljstvu s češko občino Ivančice.
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KS Podnart
praznuje

Predsednica sveta KS Darija
Bešter zadovoljna, a tudi kritična
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Marjana Ahačič

Poljče - "Začudeni smo nad
negativnim stališčem urada
za prirejanje iger na srečo,
ki je o koncesiji odločal ne
glede na to, da smo ministr-
stvo zaprosili za odlog, do-
kler zadeve še enkrat ne pre-
tehtano na občinskem sve-
tu," je na predstavitvi pro-
jekta medicinsko turistične-
ga kompleksa Renesansa za
domačine v četrtek zvečer v
Poljčah pri Begunjah dejal
radovljiški župan Janko S.
Stušek. "V pojasnilu je vlada
zapisala, da so se tako odlo-
čili zaradi kulturnih, social-
nih in ekoloških pomisle-
kov, a ker gre le za tehnično
vlado, zgodba zagotovo še ni
zaključena."
Projekt sta sicer maloštevil-
nemu občinstvu v dvorani
Centra za obrambno uspo-
sabljanje v od Dvorske vasi
nekaj kilometrov oddalje-
nih Poljčah predstavila
Marjana Novak, svetovalka
za turistično dejavnost pri
podjetju Predence, ter An-
drej Stare, vodja medicin-

skega programa. Kot je po-
udarila Novakova, gostin-
stvo, hotelirstvo ter holis-
tično-medicinski in lepotni
program ostajajo osnovna
dejavnost nastajajočega
kompleksa v Dvorski vasi, v
igralnem salonu pa po no-
vem, "da naredimo korak
proti lokalnemu prebival-
stvu," načrtujejo le 93 igral-
nih avtomatov, kar naj bi
bila s strani investitorja naj-
manjša še upravičena inve-
sticija. "Za dopolnitev pro-
gramske strukture z igral-
ništvom smo se odločili iz
različnih razlogov: zaradi
povečanja obrestnih mer,
globalno zelo zaostrenih
ekonomskih razmer, da
spodbudimo motiv gostov
iz tujine ter pridobimo sta-
cionarne goste iz Italije in
Avstrije. Poleg tega želimo
z igralništvom povečati po-
trošnjo na gosta ter zaradi
strogih zahtev spomeniške-
ga varstva pri obnovi dvorca
z dodatno ponudbo poveča-
ti vrednost investicije."

Ivan Štrlekar, predsednik uprave Skimar Dušan Ferjan, predsednik sindikata v Elanu

Nastajoči kompleks Renesana v Dvorski vasi

Vlada ni podelila 
koncesije, občinski 
svet znova o igralnici
Vlada podjetju Predence ni podelila koncesije za
igralniško dejavnost v Dvorski vasi, investitor
zdaj predlaga le še 93 igralnih mest.
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Radovljica

Odprli del obnovljene ceste
Cesto svobode, ki vodi proti radovljiškemu pokopališču, so
vendarle obnovili do te mere, da bo v času praznikov, od 30.
oktobra do 3. novembra, odprta. Enosmerni izmenični
promet bo urejen s semaforji, so sporočili z Občine
Radovljica. 
Občina letos obnavlja najzahtevnejši odsek Ceste svobode v
Radovljici pod starim mestnim jedrom. Zaradi težavnih ge-
oloških razmer je rekonstrukcija tega odseka razdeljena na
tri pododseke, končana pa bo do konca letošnjega leta.
Gradnja prvega pododseka je v zaključni fazi, na drugem je
izvedeno zahtevno temeljenje z ločeno podporno konstruk-
cijo za oporni zid in pločnik, na tretjem pa je zaključeno
temeljenje. Za sofinanciranje izvedbe rekonstrukcije je obči-
na pridobila tudi 1.217.075 evrov nepovratnih sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 124.965 evrov iz
državnega proračuna. M. A.

Marjana Ahačič

Radovljica - Kar dvakrat v
nekaj dneh se svetniki ob-
činskega sveta občine Ra-
dovljica sestajajo na izred-
nih sejah. V četrtek je župan
sklical izredno sejo, na kate-
ri je občinska uprava pred-
stavila izhodišča za sestavo
proračuna za prihodnji dve
leti. V prihodnjem tednu
bodo izhodišča obravnavali
občinski odbori ter časopis-
ni svet, na redni seji konec
novembra pa bo občinski

svet opravil splošno razpra-
vo o osnutku proračuna.
Člani občinskega sveta lah-
ko svoje predloge in pripom-
be županu predložijo v dese-
tih dneh po splošni razpravi
o osnutku, kar pomeni, da je
zadnji dan za pripombe in
predloge 6. december. Žu-
pan se mora do vloženih pri-
pomb in predlogov opredeli-
ti v petnajstih dneh in pri-
praviti predlog proračuna, ki
naj bi ga svetniki obravnava-
li na zadnji letošnji redni
seji 17. decembra.

Prihajajoči ponedeljek, 10.
novembra, pa bodo svetniki
na 8. izredni seji ponovno ob-
ravnavali soglasje k opravlja-
nju igralniške dejavnosti na
območju občine za gospodar-
sko družbo Predence, investi-
torja v hotelsko turistični
kompleks v Dvorski vasi.
Seja, ki se bo pričela ob 16.
uri, bo tokrat izjemoma v ra-
dovljiški Linhartovi dvorani.
Kot je znano, je bila točka na
zadnji redni seji na predlog
statutarno pravne komisije
umaknjena z dnevnega reda.

Komisija je namreč dan prej
na seji ocenila, da v zvezi z iz-
danim soglasjem ni novih
dejstev in okoliščin, ki bi ute-
meljila ponovno odločanje
občinskega sveta. Čeprav je
župan predlagatelje k temu
predhodno pozval, je bila pe-
ticija s podpisi krajanov pred-
ložena šele nekaj ur pred
sejo, drugih utemeljenih raz-
logov za ponovno odločanje o
sklepu pa v svojem predlogu
niso navedli. Tokrat bodo na
seji projekt predstavili tudi
predstavniki investitorja. 

V začetku novembra kar dve izredni seji

V četrtek o občinskem proračunu 2009 - 2010, v ponedeljek znova o soglasju igralniški dejavnosti v
Dvorski vasi.

Marjana Ahačič

Radovljica - Radovljiški svet-
niki so na zadnji seji potrdili
podpis listine o prijateljstvu
s češko občino Ivančice, s ka-
tero Radovljico povezujejo
predniki Antona Tomaža
Linharta. Linhartov oče Ven-
česlav je bil namreč priselje-
nec s Češkega, rojen v Ivan-
čicah. V Radovljico, kjer je
kot nogavičarski mojster de-
lal s pletilnim strojem, se je
priselil okrog leta 1750.
Občini sta prve stike nave-
zali v letu 2003, njuni pred-
stavniki pa so v petletnem
obdobju sodelovanja vzpo-
stavili prijateljske odnose ter
trdne temelje za njihovo
nadgraditev, zaradi česar
predlagamo občinskemu
svetu sprejem Listine o pri-
jateljstvu. Kot je povedala
Manca Šetina Miklič, vodja
kabineta župana, je bil prvi
protokolarni obisk delegaci-
je iz občine Ivančice organi-
ziran ob občinskem prazni-
ku decembra 2004, radovlji-
ški predstavniki pa so Ivan-
čice prvič obiskali maja
2005, ko so bili navezani
tudi stiki s tamkajšnjim Kul-
turno informacijskim cen-
trom. "Na pobudo direktori-
ce Muzejev radovljiške obči-
ne so se tedaj dogovorili, da
so v Ivančicah pregledali
matične knjige in raziskali
podatke o Linhartovih pred-
nikih. Izmenjava obiskov je
jeseni 2005 obrodila še
skupno prijavo projekta Mu-
zejev radovljiške občine,
Slovenskega gledališkega
muzeja, Knjižnice Antona
Tomaža Linharta Radovlji-
ca, Občine Sondrio in Kul-
turno informacijskega cen-
tra Ivančice na razpis Kultu-
ra 2000 "Nekaj skupnega
med Radovljico, Ljubljano,
Dunajem, Trstom, Zagre-

bom, Sondriom in Ivančica-
mi". Projekt, ki žal ni bil iz-
bran za sofinanciranje, je
med drugim za Linhartovo
leto 2006 predvideval pred-
stavitev sodelujočih mest in
zlasti njihove podobe v 18.
stoletju v večjezični brošuri,
in ob stalni muzejski razsta-
vi o Antonu Tomažu Linhar-
tu v radovljiški graščini tudi
potujočo razstavo in njena
gostovanja, predstavitve in
delavnice. Potujoča razstava
bo realizirana v prihodnjih
letih," je še povedala Šetina
Mikličeva.
V letu 2006 so predstavniki
Ivančic Radovljico obiskali
ob 250-letnici Linhartovega
rojstva, ko so goste iz vseh
treh partnerskih občin z žu-
panom sprejeli tudi občin-
ski svetniki, ravnateljica OŠ

A. T. Linharta Radovljica, di-
rektorica Muzejev radovlji-
ške občine in predstavniki
občinske uprave. Ob tej pri-
ložnosti so med drugim obis-
kali radovljiško osnovno
šolo in se z ravnateljico po-
govarjali o možnostih med-
šolskega sodelovanja. Lani
se je župan občine Ivančice
dr. Vojtech Adam s sodelav-
ci udeležil proslav ob obeh
radovljiških občinskih praz-
nikih. V letošnjem letu pa je
na povabilo župana Ivančic
štiričlanska radovljiška ob-
činska delegacija pod vod-
stvom župana Janka S. Stu-
ška obiskala Ivančice. Ob
tem obisku je župan dr.
Adam županu Stušku kot
pobudniku uspešnega sode-
lovanja izročil občinsko pri-
znanje. Dogovorila sta se, da

občini svojima občinskima
svetoma predlagata nadgra-
ditev sodelovanja s podpi-
som listine o partnerstvu na
kulturnem in gospodar-
skem področju. V Ivančicah
je bil organiziran tudi sesta-
nek s tamkajšnjimi gospo-
darstveniki in predstavniki
turističnih agencij, da bi
spodbudili izlete čeških turi-
stov v radovljiško občino in
širše zgornje gorenjsko ob-
močje. Tako za leto 2009
srednja kmetijska šola iz
Ivančic že načrtuje šolsko
ekskurzijo v Radovljico in
širše zgornjegorenjsko ob-
močje. Župana bosta listino
podpisala na slavnostni seji
radovljiškega občinskega
sveta 10. decembra, torej
pred letošnjim občinskim
praznikom.

Prijateljstvo z mestom 
Linhartovih korenin
Svetniki soglašali s podpisom listine o prijateljstvu s češko občino Ivančice.

Občina Radovljica

OBVESTILO O PRODAJI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Občina Radovljica prodaja stavbno zemljišče, in sicer del
parc. št. 843/2 v izmeri 1000 m2 in del parc. št. 844/1 v
izmeri 800 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, na-
menjeni poslovni gradnji.

Dodatne informacije so na voljo na tel. št. 04/537-23-46,
ga. Marija Habjan, Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
Radovljica.

Ivančice so mesto v regiji Južna Moravska na Češkem, 21 kilometrov jugozahodno od
Brna, drugega največjega češkega mesta. Južnomoravska regija leži na jugovzhodu Češke
republike na meji z Avstrijo in Slovaško. Ležijo na nadmorski višini 210 metrov in imajo
9.300 prebivalcev.

Radovljica

Župan sprejel balinarje
Tik pred začetkom zadnje redne seje občinskega sveta je
župan Janko S. Stušek sprejel člane Balinarskega kluba
Radovljica - Alpetour. Dejan Tonejc se je namreč v začetku
oktobra skupaj s trenerjem Jožetom Rebcem z eropskega
prvenstva članov v balinanju vrnil s srebrno in bronasto
medaljo. M. A.
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Podnart

Srečanje upokojencev
Zveza društev upokojencev Občine Radovljica organizira v
torek, 11. novembra, ob l8. uri v Kulturnem domu v Podnar-
tu srečanje upokojencev s kulturnim programom. V progra-
mu bodo nastopili pevski zbori društev upokojencev Brezje,
Lesce in Radovljica. "Poleg tega bodo svoja dela predstavili
naši pesniki in pisateljica, pa še kakšno presenečenje nas
čaka," obljubljajo organizatorji. Brezplačne vstopnice so na
razpolago pri posameznih društvih upokojencev Občine Ra-
dovljica. M. A.

Radovljica

Načrtovanje se jim zdi neživljenjsko
V Listi modrega sožitja e-Kolo so v zvezi z zapleti pri po-
slovni coni ZN Lesce jug v izjavi za javnost pozvali župa-
na, da "načrt znova javno utemelji s predstavitvijo poslov-
nega načrta podjetniške cone, vključno s predpogodbami
selitev motečih podjetniških dejavnosti iz bivalnih obmo-
čij; v nasprotnem pa naj pristopi k spremembi prostorske-
ga plana." Kot so še zapisali, je pobiranje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju zazidalnega na-
črta posledica upora večine lastnikov, ki niso bili za proda-
jo zemljišč občini. Načrtovanje prostora se jim zdi neživ-
ljenjsko, saj so severno in zahodno od območja zazidalne-
ga načrta načrtovana visoko kakovostna bivalna območja.
Lastniki so prepričani, da na območju zazidalnega načrta
podjetniške gradnje ne bo in da občina želi le poceni do
zemljišč. C. Z.

Radovljica

Brezplačni tečaji računalništva
LU Radovljica je na javnem razpisu za sofinanciranje izo-
braževalnih programov PUM in programov za zviševanje
splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009
in 2010 pridobila sredstva iz Evropskega socialnega sklada
in Ministrstva za šolstvo in šport. Zato vse zainteresirane
vabijo v brezplačne tečaje za pridobitev osnovnih računal-
niških znanj v okviru programa Računalniška pismenost za
odrasle. Več informacij je na voljo na Ljudski univerzi v
Radovljici. M. A.

Ta naj bi bila najprej ocenje-
na na 9,8 milijona evrov,
zaradi povečane vrednosti
del na dvorcu Drnča kasne-
je zvišana na 10,3 milijona
evrov, z dodatnim, igralni-
škim programom pa vred-
nost investicije narašča že
na 12,4 milijona evrov, od
tega je za osnovno investici-
jo 2,7 milijona evrov prispe-
vala EU. Kot največjo pred-
nost investicije za domačine
so predstavniki investitorja
poudarjali dejstvo, da naj bi
kompleks zaposloval 100
delavcev, od tega v prvem
letu 75. 
Tudi tokrat so domačini,
udeleženci predstavitve, iz-
razili pomisleke glede pri-
mernosti igralniške dejav-
nosti tako v samem kom-
pleksu kot v lokalnem oko-
lju ter še enkrat izpostavili
problem neurejene oziroma
preobremenjene lokalne
prometne infrastrukture. 
Nastajajočemu kompleksu
Renesansa v Dvorski vasi
pa bo namenjena tudi iz-
redna seja občinskega sve-
ta, ki jo bo župan Janko S.
Stušek sklical v ponedeljek,
10. novembra. "Občina Ra-
dovljica dolgoročno stavi

na turističnega konja; že-
lim, da se tega vsi zaveda-
mo. A bojim se, da bodo
nasprotovanja konkretnim
lokacijam povsod, tako tudi
na Mivki pri Lescah, kjer
prav tako načrtujemo iz-
gradnjo turističnega kom-
pleksa. Kljub temu upam,
da se bo vendarle mogoče
uskladiti tako s prebivalci
kot z investitorji," je še de-
jal župan Stušek.

Z odločitvijo vlade so pred-
stavniki civilne iniciative Za
ohranitev zdravega podeže-
lja na čelu z Andrejem Av-
senekom zadovoljni. Avse-
nek, ki se mu je zdel tudi
datum javne razprave in
predstavitve načrtov za turi-
stični kompleks v Dvorski
vasi večer pred praznikom
nesprejemljiv, je poudaril,
da je takšno odločitev od
vlade tudi pričakoval. Kljub

tej odločitvi pa bodo radov-
ljiški opozicijski občinski
svetniki, ki so se tudi na zad-
nji seji postavili na stran ci-
vilne iniciative, še vedno za-
htevali preklic soglasja h
koncesiji, ki jo je na predzad-
nji seji izdal občinski svet.
"Želim, da v ponedeljek na
izredni seji do konca razči-
stimo zadevo," je poudaril
opozicijski svetnik Janez
Urbanc.

Vlada ni podelila koncesije,
občinski svet znova o igralnici

Investitor je projekt tik pred prazniki predstavil tudi domačinom.

Janko S. Stušek, župan 

Gospod občinski svetnik mag.
Anton Pogačnik je nedavno
nazaj na predvolilnem jav-
nem soočenju povzel na občin-
skem svetu navrženo trditev
drugega občinskega svetnika
Janeza Urbanca, da ima obči-
na Radovljica osem civilnih
iniciativ in je s tem občina z
največ civilnimi iniciativami v
Sloveniji. Trditev je seveda ne-
točna in tendenciozna. Merila
pa naj bi stopnjo (ne)demo-
kratičnosti vodenja občine, kar
je v resnici "contradictia in
adiecto", oziroma njeno na-
sprotje. Pobude civilne družbe
so izraz delujoče demokracije,
ko skupina občanov mimo in-
stitucionalnih ali zakulisnih
poti demokratičnih postopkov,
vendar preko legalnih organov
želi uveljaviti svoje interese.
Če so interesi realni, večinski v
nekem okolju ali interesu, po-
tem so cilji uresničljivi in v ko-
rist demokratičnemu odloča-
nju. Če so interesi politikant-
ski, prikrito egoistični, nereal-
ni ali nedodelani, potem ško-
dijo demokraciji in razvoju,
zmanipulirajo neko okolje.
Njihova legitimnost pa je brez
dvoma vprašljiva. Značilnost
civilnih iniciativ je namreč
tudi ta, da v nobenem pogledu
niso pravne osebe in za svoja
dejanja ne odgovarjajo.

Kolikor se spomnim, sta v mo-
jem prvem in drugem manda-
tu delovali dve civilni iniciati-
vi, "Zelena iniciativa za ohra-
nitev Doline Drage", ki je izšla
iz radovljiškega Društva za
varstvo okolja. Skupaj z ome-
njenim društvom, ki se je z
ekološkimi vprašanji dostikrat
pojavljalo v javnosti, se je bori-
la za ohranitev neokrnjenosti
doline Drage in povodja Be-
gunjščice. Vodja civilne inicia-
tive in Društva za varstvo oko-
lja Radovljica je bila gospa Ni-
ves Čorak, življenjska sopotni-
ca Andreja Čuferja mlajšega,
ki je v mojem drugem manda-
tu skupaj z Matjažem Pucem
stal na čelu neizoblikovane ci-
vilne iniciative proti Seawayu
na Zgoši. Zgoška "civilna ini-

ciativa" z nekaj osebami je pri-
tiskala na občinski svet, naj
bratoma Jakopin prepreči pro-
izvodnjo polivretanskih kalu-
pov za jadrnice in naj se odseli
s proizvodnjo iz stanovanjske-
ga okolja na Zgoši.
Maja 2006 se je oblikovala ci-
vilna iniciativa "Za prej zgra-
jeno in boljšo avtocesto" pod
vodstvom Janeza Urbanca in
pod okriljem Društva za var-
stvo okolja Radovljica. Zbirali
so podpise proti oskrbnemu
centru (kjer so danes kupi pe-
ska!), trem podvozom in cest-
ninski postaji. Dosegli so, da je
gradnja oskrbnega centra za-
mrznjena.
Naslednja neizoblikovana ci-
vilna iniciativa, ki je imela
močno podporo pri vodstvu
lovcev LD Begunjščica, Zavo-
du za gozdove Bled in v no-
vem turističnem društvu Pera-
čica, je bila proti deponiji in
ravnanju z odpadki DIRO v
KS Otok. Delovala je v mojem
prvem in delno drugem man-
datu županovanja. Ko jo na-
slovimo neizoblikovana civil-
na iniciativa, pomeni, da ni
imela širše podpore in izpo-
stavljenega vodjo ter da je delo-
vala preko vplivnih posamez-
nikov društev, zavodov in celo
pristojnega ministrstva. Delo
te latentne civilne iniciative je
bilo preprečiti občini ureditev
deponije in obrata za ravnanje

z odpadki v KS Otok. Pri tem
so bili neposredno uspešni.
Več civilnih iniciativ se je rodi-
lo v mojem tretjem županskem
mandatu. V javnosti najbolj
odmevna je iniciativa "proti
hrupu in širitvi letališča Les-
ce", ki si je za cilj postavila
najprej zmanjšanje letališča
Lesce, preprečiti razvoj in nato
postopno ukinitev letališča. Ci-
vilna iniciativa se je kasneje
preoblikovala v Društvo giba-
nja proti širitvi in hrupu na le-
tališču Lesce. Vodita ga Miha
Zalokar in Marjan Mertelj,
politično podporo, strokovne
napotke in vpliv njihovi dejav-
nosti pa daje tudi občinski svet-
nik Janez Urbanc. Priznati je
treba, da je društvo v dejavno-
sti in s cilji zelo uspešno. Kraj,
občina in regija pa lahko izgu-
bijo športno in turistično leta-
lišče. Je to interes večine? Me-
nim, da so njihovi dejanski in-
teresi politični ali vsaj drugač-
ni od deklariranih.
Naslednja civilna iniciativa je
CILJ, civilna iniciativa za lju-
di pod Jelovico. Rojena je bila v
Kamni Gorici. Sedaj deluje v
Kropi, vodi pa jo Slavko Me-
žek. Njen cilj je splošno razvoj-
ni, metode zelo politikantske.
V zadnjem času se je pokaza-
lo, da je cilj tudi ustanovitev
občine Lipniška dolina. Pri
tem ima civilna iniciativa poli-
tično podporo pri dveh občin-

skih svetnikih - Janezu Urban-
cu in Avguštinu Mencingerju.
Očitno pa iniciativna skupina
nima realne podpore v kraju
oziroma v dolini, saj niso bili
prepričljivi niti za svete krajev-
nih skupnosti in še državni
zbor je odstopil od pobude za
ustanovitev nove občine.
Najnovejša civilna iniciativa
se je rodila v Dvorski vasi. Gre
za iniciativo proti izgradnji
igralnega salona v kleti nasta-
jajočega hotela Residence pri
dvorcu Dermski grad blizu
Dvorske vasi. Iniciativo, ki
nima realne podlage niti ob-
jektivnih oziroma utemeljenih
stališč, ampak odpor sloni na
predvidevanjih in subjektivite-
ti, vodi Andrej Avsenek. Zbra-
li so 630 podpisov "proti igral-
nici", kar je število, ki ga gre
politično upoštevati in pro-
blem razčistiti. V navedeni
iniciativi so vključeni tudi
ljudje, ki sicer ne živijo v
Dvorski vasi, so pa zelo blizu
politiki rojevanja problemov.
Na javni pojasnitvi gradnje
turističnega objekta v Poljčah
in v občinskem svetu so bili iz-
stopajoče aktivni Andrej Ču-
fer, Miha Zalokar, Matjaž
Puc, Janez Urbanc, Marjan
Vidic, Simon Resman in še
kdo. Politično podporo ima ci-
vilna iniciativa iz Dvorske
vasi v svetnikih opozicije, še
zlasti pri SDS, N.Si in E-

Kolo, lista modrega sožitja.
Ker občina daje poseben pro-
gramski pomen razvoju turiz-
ma, je neutemeljeno, tudi pre-
tirano, nasprotovanje vlaga-
njem v nove turistične ponud-
be navadno politikantstvo. 
Letos aprila se je napovedala
še civilna iniciativa "Za čisti
zrak v Lescah", uperjena proti
dejavnosti Regeneracije, na
katere račun je v soseski že
pred časom tlelo. Iz Bleda pa
je posredno na našo občino
pljusknila še (kolikor vem tri-
članska) civilna iniciativa
"Za neazbestno pitno vodo v
občinah Bled, Gorje in Radov-
ljica", ki ne verjame niti urad-
nim analizam vode.
Civilne iniciative so običajno
nastrojene proti županu in ko-
aliciji, le izjemoma je kakšna s
svojim delovanjem v podporo.
Lahko jih je ustanoviti, pri
tem pa niso za razvoj ne poli-
tično niti družbeno-razvojno
odgovorne. V dveh mandatnih
obdobjih in pol županovanja
je šlo oziroma gre za sedem ci-
vilnih iniciativ in dva društva,
ki imata ali sta imela metode,
podobne civilnim iniciativam.
Ta hip so z delovanjem aktu-
alne tri civilne iniciative. Sicer
pa naj parafraziram župana
občine Žirovnica, ko je dejal,
da so šele sedaj prava občina,
ker je v Rodinah dobil civilno
iniciativo.

Civilne iniciative - demokracija ali politikantstvo?

Janko S. Stušek, župan

� 1. stran
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Pogovor

Marjana Ahačič

Lesce - "Menimo, da se zade-
va dolgoročno lahko reši le
tako, da bodo v občini pri od-
ločanju prisotni ljudje, ki jim
ni vseeno, kaj se dogaja. Ena
izmed poti je povezava Druš-
tva gibanja proti širitvi in
hrupu letališča Lesce z drugi-
mi civilnimi iniciativami v
občini Radovljica ter skupen
nastop na lokalnih volitvah v
letu 2010," je dolgoročno vi-
zijo reševanja konfliktov v
prostoru na občnem zboru
društva v torek pojasnil pred-
sednik Miha Zalokar.
Društvo, ki trenutno šteje
1212 članov, je ena od osmih

civilnih iniciativ, ki delujejo
na območju občine Radovlji-
ca. Odločno nasprotujejo pre-
stavitvi in asfaltiranju doseda-
nje travnate vzletno-pristajal-
ne steze na letališču v Lescah,
ki naj bi jo - po načrtih občine
že do letošnje jeseni - poda-
ljšali na 1.250 metrov, zasu-
kali in asfaltirali. Prepričani
so namreč, da bi asfaltiranje
steze pomenilo nepopravljivo
uničenje radovljiške doline,
širjenje dejavnosti pa bi na
območje prineslo bistveno
več motečega hrupa, kot ga
prinaša sedanji obseg dejav-
nosti letališča.
Potem ko je poleti sklad
kmetijskih zemljišč občini

oddal v najem potrebna
zemljišča, na upravni enoti
Radovljica še vedno poteka-
jo postopki za izdajo grad-
benega dovoljenja za iz-
gradnjo nove steze. V teh
želi biti kot stranka v po-
stopku udeleženo tudi Druš-
tvo; ker so bili na prvi stop-
nji zavrnjeni, so se na odlo-
čitev pritožili na Ministr-
stvo za javno upravo. Je pa
drugostopenjski organ, Mi-
nistrstvo za okolje in pros-
tor, odločilo, da je ena od
strank pri postopku pridobi-
vanja gradbenega dovolje-
nja družina Vovk, nepo-
sredni sosedje letališča, ki
se bo morala zaradi spreme-

njene smeri letališke steze
preseliti drugam. "Vlogo
smo na upravno enoto vlo-
žili zadnji hip, a so nas tam
arogantno ustno zavrnili, da
nismo na vplivnem območ-
ju," pojasnjujejo Vovkovi,
zadovoljni, da je pristojno
ministrstvo kasneje vendar-
le odločilo v njihovo korist.
"Ne morem vam zagotoviti,
da steze, kakršno načrtuje-
jo, ne bo, a dejstvo je, da
bilo doslej v postopkih stor-
jenih ogromno nepravilno-
sti in niti ene ne bomo spre-
gledali," je članom na torko-
vem občnem zboru še zatr-
dil predsednik društva Zalo-
kar.

Civilna iniciativa vztraja pri 
svojih zahtevah
Vzletno pristajalna steza na letališču v Lescah je še nespremenjena, civilna iniciativa se spogleduje s
politiko.

Cveto Zaplotnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
"Pred dobrimi 74 leti sem se
rodil na Zgornji Dobravi
očetu železničarju in materi
gospodinji. Po osnovni šoli
sem končal učiteljišče in
nato še Pedagoško akademi-
jo matematika-fizika. Kar
deset let sva skupaj z ženo,
ki je bila tudi učiteljica, služ-
bovala v Cerkljanskih hribih
in na Banjški planoti, potem
pa še dvajset let v Soški doli-
ni. Po tridesetih letih sva se
preselila v Lesce, kjer imava
hišo in živiva še danes. Pred
upokojitvijo sem učil na OŠ
v Lescah. Imava sina, tri
vnukinje in vnuka pa še ene-
ga pravnuka."

Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozi-
tivno in kaj pokritizirali?
"V občini Radovljica je bilo v
minulih letih precej nareje-
nega, le da mnogi prej vidi-
mo tisto, česar ni ali še ni
narejeno, kot to, kar že ima-
mo in uporabljamo. Med
dovolj vidne stvari sodi ure-
ditev občinske zgradbe in
Linhartove dvorane, tudi
Linhartov trg, ki pa ga še
premalo ponujamo turiz-
mu. Športni park ob Gorenj-
ski cesti je dobra naložba,
saj je na njem vedno polno
življenja. Ob novi avtocesti
pogrešam reklamno tablo z
vabilom na ogled Radovlji-
ce. Kot občinskega svetnika
me moti delo in vzdušje na
sejah, na katerih ni čutiti
strpnosti in kulturnega dia-
loga. Preveč je drobnjakar-
ske zamerljivosti in nespo-
štovanja različno mislečih,

pa čeprav so bile pred volit-
vami pogosto izrečene ob-
ljube "delali bomo za vse ob-
čane", za napredek občine
kot celote."

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Težko bi naštel probleme
po vrsti in po pomembnosti,
začel bom z najbolj aktual-
nim. V begunjskem Elanu
načrtujejo odpustiti 180 za-
poslenih. Če se bo to res
zgodilo, ne bo brez plač le
180 delavcev, temveč se
bodo življenjske razmere
poslabšale vsem, ki jih ti de-
lavci s svojimi dohodki vzdr-
žujejo. Bodo lahko dobili
delo nekje drugje, jim bo
kdo pomagal? Gradnja že
pred leti načrtovanih oskr-
bovanih stanovanj v Predtr-
gu se predolgo odlaša. Taka
stanovanja so potrebna, zato
bi morala imeti prednost. In
igralništvo v Dvorski vasi?
Predvsem odprt dialog med
ljudmi, ki živijo v teh krajih,
in točna predstavitev načrto-
vanega programa s strani in-
vestitorja lahko zgladi na-
pete odnose med ljudmi.
Cesta v Lipniško dolino pa je
sama dovolj zgovorna." 

Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju?
"Lesce se v zadnjem času iz-
redno hitro razvijajo, temu
razvoju pa ne sledi promet-
na ureditev. Dve krožišči sta
sicer nared, vendar ima vsa-
ko od njih po en nedokon-
čan izvoz. Pričakujemo ob-
novo dovoznih cest do kro-
žišča za Verigo. Vstop na
Alpsko cesto s Finžgarjeve
ulice in z Dežmanove ulice

je skoraj nemogoč, z Želez-
niške ulice ob prečkanju ce-
ste z železnico pa je odsek
Alpske ceste še posebej ne-
varen. Postavljenih tabel za
urejanje prometa mnogi
vozniki ne upoštevajo in
zgodilo se je že, da je avto
ostal med zapornicama. To
je problem, ki ga Krajevna
skupnost Lesce in Občina
Radovljica sami ne moreta
rešiti. Bo klic odgovornim v
Ljubljano slišan? Upam, da
bo in da bo tudi pločnik med
železniško postajo in Žitom

v prihodnjem letu "rešil"
mnoge pešce, ki gredo do
nakupovalnega centra Mer-
kur in Mercator."

Kako preživljate prosti čas?
"Prosti čas porazdelim med
domače obveznosti in Sindi-
kat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Sloveni-
je. Če pa ga še kaj ostane, ga
namenim risanju. V prete-
klosti sem uporabljal pero
in tuš, sedaj pa že kar nekaj
let primem v roke čopič in
oljne barve."

Vidimo le, kar ni narejeno
Tone Pfajfar, član občinskega sveta (DeSUS)

Tone Pfajfar I Foto: Anka Bulovec

Kratke novice

Radovljica

Brezplačno počitniško plavanje
V času novembrskih počitnic so v Plavalnem klubu Žito Go-
renjka Radovljica tudi tokrat za vse osnovnošolce Radovlji-
ške občine organizirali možnost brezplačnega plavanja, ozi-
roma druženja ter zabave v pokritem olimpijskem bazenu,
je sporočil predsednik plavalnega kluba Jože Rebec. "Na-
men in cilj programa je vsem otrokom, še posebno tistim iz
socialno bolj šibkih družin v času počitnic ponuditi mož-
nost kakovostnega, koristnega, nadzorovanega ter tudi za-
bavnega preživljanja prostega časa. Program izvajamo vsa-
ko leto v času jesenskih, novoletnih, zimskih ter prvomaj-
skih počitnic," je še povedal Rebec.
Program je potekal od ponedeljka, 27., do petka, 31. okto-

bra, od 10. do 12. ure. Skupno se ga je udeležilo 165 otrok.
Za varnost otrok sta skrbela reševalec iz vode ter vaditelj
plavanja, ki je otrokom izposojal plavalne rekvizite ter jih
usmerjal.  M. A.

Ovsiše, Begunje

Obnavljajo spomenike NOB
Občina Radovljica se je v sodelovanju z Zavodom za kultur-
no dediščino Kranj lotila obnove spomenikov padlim v 2.
svetovni vojni. Tako so na pokopališču na Ovsišah do dne-
va mrtvih zaključili z obnovo spomenika padlim v NOB.
Projekt je financirala Občina Radovljica, vrednost del je bila
nekaj več kot 8 tisoč evrov. Občina Radovljica pa se je pred
kratkim z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj in z
Restavratorskim centrom Slovenije dogovorila tudi za re-
konstrukcijo spomenika Talca v Dragi pri Begunjah. Spome-
nik je bil v začetku januarja letošnjega leta ukraden. Delo
akademskega kiparja Borisa Kalina, ki je bil postavljen leta
1954, so pozneje našli, vendar je bilo že razrezano na kose, v
celoti so ostale prepoznavne le talčeve roke. Izvajalec projek-
ta, ki bo zaključen do praznika krajevne skupnosti Begunje, je
Restavratorski center Ljubljana, vrednost del pa znaša 33.594
evrov. Občina Radovljica in Ministrstvo za kulturo RS v letu
2009 in 2010 načrtujeta še obnovo Muzeja Talcev v Begunjah
z obnovitvijo zbirke ter ureditvijo okolice muzeja. S. H.

Radovljica

Štirideset let obrtnega združenja
Prihodnji petek bo Območna obrtno-podjetniška zbornica
Radovljica s slavnostno akademijo in koncertom v Linhar-
tovi dvorani obeležila 40-letnico obrtnega združenja. V
preddverju Linhartove dvorane bodo predstavili izdelke in
storitve članov zbornice, ki si jih bo moč ogledati do sredine
meseca decembra. V sodelovanju s srednjimi šolami bodo
tako kot vsako leto v času prireditve tedna obrti in podjet-
ništva tudi letos predstavili obrtniške poklice za os-
novnošolce. V okviru praznovanja pa bodo izdali tudi
knjižno publikacijo, v kateri bodo predstavili več kot štiri de-
setletja obrtniške dejavnosti na svojem območju. Na lokalni
ravni se v zbornico povezujejo obrtniki iz štirih gorenjskih
občin: Bleda, Bohinja, Gorij in Radovljice. Območna obrtno-
podjetniška zbornica Radovljica tako danes šteje 1032
članov, od tega 519 iz radovljiške občine. M. A.

Radovljica

Sončna elektrarna na čistilni napravi
Komunala Radovljica bo s soglasjem občinskega sveta na
objektu centralne čistilne naprave Radovljica zgradila sonč-
no elektrarno. V ta namen bo prejela kredit Ekološkega skla-
da RS v višini 343 tisoč evrov, kar predstavlja 80 odstotkov
vrednosti celotne investicije. Predvidena letna proizvodnja
sončne elektrarne je skoraj 90 tisoč kWh in zadošča za let-
ne potrebe 13 povprečnih gospodinjstev. M. A.
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Simon Habjan

Podnart - Predsednica kra-
jevne skupnosti Darija Be-
šter je zadovoljna z doslej
opravljenim delom, a tudi
kritična do tistih, ki bi po
njenem mnenju morali na-
rediti več. "V letu 2008 smo
v KS Podnart pridobili nov,
760 metrov dolg asfaltiran
odsek ceste na Fikslna, kot ji
pravimo. Za ureditev in as-
faltiranje odseka od kapelice
na Ovsišah do Markovičeve
na Dobravici je bilo porab-
ljenih 60 tisoč evrov. Komu-
nala Radovljica pa je na sko-
raj celotni dolžini položila
vodovodne cevi, kar je zelo
pomembna pridobitev za
naš kraj, še vedno pa čaka-
mo na pločnik skozi Pod-
nart. Od postavitve varoval-
ne ograje sta minili že dve
leti in v tem času se ni zgo-
dilo kaj dosti. V Krajevni
skupnosti smo storili vse,
kar je v naši moči, sedaj je
na potezi Občina Radovljica,
od katere pričakujemo čim-

prejšnjo izgradnjo pločnika
skozi Podnart, saj je odsek
res zelo nevaren. 
Prav tako smo letos prikraj-
šani za javnega delavca, ki je
skrbel za manjša vzdrževal-
na dela na krajevnih kot tudi
na občinskih cestah. Vse to
se pozna na urejenosti naše-
ga kraja, saj nam občina na-

meni premalo sredstev, da
bi sami najeli podjetje, ki se
ukvarja z vzdrževanjem cest
in javnih površin. Vendar
smo optimisti in upamo, da
se bodo na občini odločili
znova uvesti javna dela in s
tem vnovič pripomogli k
urejenosti podeželja." je po-
jasnila Beštrova.

V Podnartu so letos tudi
uspešno sanirali kar nekaj
kritičnih odsekov na Češ-
njici in Poljšici, v načrtu je
tudi sanacija dela krajevne
ceste v Podnartu in na Ov-
sišah, upajo pa tudi, da bo
vreme dovoljevalo razširiti
parkirišče pred Kulturnim
domom in sanirati križišče
Ovsiše-Poljšica. Sanirali so
še notranjost poslovilnih
vežic na Ovsišah, v prihod-
nosti pa jih čaka še sanaci-
ja ostrešja, dotrajanega ob-
zidja in postavitev razsvet-
ljave ter preplastitev parki-
rišča pred poslovilnimi ve-
žicami.
"S Kulturnim društvom
smo se odločili, da bomo le-
tos praznovali krajevni
praznik 22. novembra.
Praznovanje bomo združili
s koncertom osmih pevskih
zborov. Ob tej priložnosti
bomo podelili tudi krajevno
priznanje, Gasilsko društvo
pa bo prejelo ključe novega
vozila," je za zaključek še
dodala predsednica.

KS Podnart praznuje
V KS Podnart je 19. oktober posvečen Josipu Pogačniku, poslancu v Kranjskem deželnem zboru in
podpredsednik državnega zbora na Dunaju. O krajevni skupnosti in prazniku smo se pogovarjali 
z Darijo Bešter, predsednico KS Podnart.

Darija Bešter

Koruzni most je že v uporabi.

Učenci tretjih razredov OŠ A. T. Linharta na reciklažnem
dvorišču pri Centralni čistilni napravi Radovljica.

Ana Hartman

Vrbnje - Septembra se je z
urejanjem športnega parka
v Vrbnjah na širšem območ-
ju nekdanjega nogometnega
igrišča začela uresničevati
dolgoletna želja tamkajšnjih
krajanov. Ideja o prostoru za
športne aktivnosti in druže-
nje sega v leto 2000, ko je
bilo ustanovljeno Športno
društvo Vrbnje-Gorica (ŠD).
Kot je pojasnil Tadej Gom-
boc, predsednik ŠD in član
odbora za ureditev športne-
ga parka, so pred tem dolga
leta nogomet igrali na na-
jetem zemljišču v Vrbnjah,
takrat pa se je pojavila želja
po lastnem igrišču. Na nji-
hovo pobudo je leta 2004
občina Radovljica odkupila
omenjeno zemljišče in ga v
letu 2008 prekategorizirala
v športne površine. "V okvi-
ru gradnje avtoceste mimo
naše vasi in z njo povezani-
mi nevšečnostmi smo se z
občino in izvajalcem del
SCT uspeli dogovoriti za iz-
vedbo zemeljskih del oz.
smiselno nivojsko ureditev
parcele, na katero bi kasneje
umeščali športne objekte. A
naše ambicije so rasle in
tako smo se v prvi fazi poleg
ureditve travnatega nogo-
metnega igrišča obenem v
lastni režiji in z lastnimi
sredstvi lotili še gradnje več-
namenske asfaltne plošča-

di," je strnil Gomboc. Ob
tem je še dodal, da vse aktiv-
nosti SCT-ja v športnem
parku niso v nikakršni pove-
zavi s potrebno obnovo lo-
kalne ceste Vrbnje-Radovlji-
ca, mimo kmetije Dolenc.
Vrednost prve faze urejanja
športnega parka Vrbnje-Go-
rica (brez omenjenih zemelj-
skih del SCT-ja, katera vred-
nost jim ni znana) naj bi
znašala okrog 45 tisoč evrov,
pravi Gomboc: "Vrednost
večnamenske asfaltne ploš-
čadi znaša 30 tisoč evrov, od
tega smo do sedaj dobrih se-
dem tisoč evrov uspeli zbrati
s prispevki krajanov in lokal-

nega gospodarstva, ostala
sredstva smo uspeli zagoto-
viti preko donacij v obliki
materiala, investicijske opre-
me in storitev oz. izvedbe. Z
SCT-jem smo se dodatno do-
govorili še za izvedbo dre-
nažne plasti (20 centimetrov
tampona) pod travnatim no-
gometnim igriščem, kateri
se je kasneje humusiral v de-
belini 20 centimetrov. Zatra-
vitev smo izvedli sami s po-
močjo podjetja, ki se s tem
profesionalno ukvarja." Po-
udaril je, da je projekt resnič-
no povezal krajane in da v
njem sodeluje velika večina -
bodisi s finančno pomočjo

bodisi s prostovoljnim de-
lom. "Športni park je za nas
izrednega pomena. Od ma-
tične krajevne skupnosti Ra-
dovljica nas loči avtocesta in
nemogoče je, da bi otroke
brez spremstva pošiljali na
tamkajšnje igrišče," je dodal.
"Pokazali smo veliko zna-
nja in dobre volje, zdaj pa je
na potezi občina, sicer je bil
naš dosedanji trud zaman.
Prizadevamo si, da bi pro-
jekt vključili v občinski pro-
račun za leti 2009 in 2010
ter pa v investicijski plan na
področju športa 2008-
2012," je povedal Gomboc.
Tako računajo, da bo pri-
hodnje leto prišla na vrsto
izdelava projekta in komu-
nalna ureditev zemljišča,
kar je po njihovem mnenju
edini pravi odgovor občine
na trenutno stanje objekta.
Tako bi lahko v drugi fazi
do leta 2015 v športnem
parku zgradili nujno potre-
ben večnamenski objekt,
uredili igrišče za odbojko
na mivki, ter otroško igriš-
če in tako uresničili zastav-
ljeno vizijo. Še pred začet-
kom druge faze pa v lastni
režiji načrtujejo ureditev
prostora za družabna sreča-
nja. Vse podrobnosti o pro-
jektu tako glede izvedbe kot
tudi zbiranja in porabe
sredstev so na voljo na
spletni strani društva
www.sd-vrbnje-gorica.si.

V Vrbnjah urejajo športni park
V teh dneh se zaključuje prva faza urejanja športnega parka Vrbnje-Gorica, v sklopu katere so uredili
nogometno igrišče in večnamensko asfaltno ploščad. 

Kropa

Začasni Koruzni most postavljen
Nekdanjega Koruznega mostu v Kropi ni več. Delavci so na-
mreč porušili starega in ga nadomestili z montažnim mo-
stom, ki ga bo pred morebitnim obilnejšim deževjem mož-
no tudi odstraniti." Na zadnjem usklajevalnem sestanku je
bilo dogovorjeno, da Zavod za varstvo kulturne dediščine
dopušča varianto izgradnje nadomestnega mostu približno
7 do 8 metrov nižje od vodnega praga," je pojasnil projekt
Rado Pintar, v upravi Občine Radovljica pristojen za infra-
strukturo. Za takšno rešitev pa občina potrebuje soglasje
DRSC, kar pa bo spet dolgotrajen postopek. "Tako smo ob-
stoječi most porušili in ga nadomestili z začasnim montaž-
nim mostom, ki omogoča dostop do obstoječih objektov in
večjo varnost v primeru visokih voda. Vrednost te rešitve je
nekaj več kot 35 tisoč evrov," je še povedal Pintar. S. H.

Radovljica

Ogledali so si čistilno napravo
Učenci tretjih razredov Osnovne šole A. T. Linharta so pred
kratkim obiskali Centralno čistilno napravo Radovljica.
"Ogledali so si reciklažno dvorišče, kjer smo jim razložili,
kako sortiramo odpadke, si ogledali faze čiščenja v čistilni
napravi - mehansko in biološko čiščenje ter fekalno vozilo
za odvoz grezničnih gošč. Ob tem smo jim razložili, kako
delujejo greznice, kanalizacija, o stopnjah čiščenja, dogaja-
nju v bioloških reaktorjih, vračanju čiste vode v okolje ter na-
daljnji uporabi blata za pridobivanje bioplina," je povedala
Simona Šalej, vodja čistilne naprave. Na leto jih obišče 
okoli deset skupin učencev, dijakov srednjih šol pa tudi štu-
dentov, ki jim prilagodijo stopnjo zahtevnosti razlage. M. A.
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V prvi fazi so v športnem parku uredili nogometno igrišče
in asfaltno ploščad, v nadaljevanju pa želijo zgraditi še 
večnamenski objekt, urediti igrišče za odbojko na mivki in
prostor za družabna srečanja ter postaviti otroška igrala.
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Krajevne novice

Marjana Ahačič

Peračica - Ob imenu Perači-
ca ponavadi pomislimo na vi-
adukt, gradbišče in neskonč-
ne počasi premikajoče se ko-
lone pločevine. Redki vedo,
da globoko pod urbano pro-
metno žilo leži idilična doli-
na z bogatimi gozdovi, pes-
trimi travniki in vasjo, ki je
kljub bližini mesta še ohrani-
la pristnost kmečkega okolja.

Večina domačinov je zaposle-
nih v okoliških krajih. Trije
otroci iz vasi so šoloobvezni,
nekaj je srednješolcev in štu-
dentov. "A te v pekel peljejo,
me je vprašala mama, ko sem
se iz turističnega Preddvora
pred več kot petdesetimi leti
poročila sem," se s širokim

nasmehom spominja Ana
Cvenkelj, katere hčeri sta
ostali v vasi, tako da je hiša še
vedno polna življenja. "Vča-
sih, ko je bil mož Lojz še živ,
so na obisk najpogosteje pri-
hajali lovci - no, saj se še zdaj
radi ustavijo pri nas," pove.
"Spomnim pa se tudi ameri-
škega turista, ki je tukaj preži-
vel nekaj dni. V 26 državah je
že bil pa je rekel, da takšnega
miru, kot ga imamo pri nas,

ni doživel še nikjer. Veliko
ljudi misli, da vas leži pod vi-
aduktom, ki se imenuje po
potoku Peračica. A to ni res,
kar precej smo oddaljeni od
njega, le pozimi, ko je drevje
brez listja, se ga vidi. Naši
kraji so res oaza miru," zado-
voljno doda.

"Sami Peračani vam ne bi
znali drugače opisati poti, ki
vas pripelje do njih, kot da
bi vas od cerkve Marije po-
magaj usmerjali po cestnih
tablah do Poparjevega klan-
ca, ki se strmo spušča nav-
zdol do nekdaj na tem me-
stu edine hiše, danes že po-
rušene Poparjeve kmetije in
naprej do mostu preko Male
Peračice," opisuje lego vasi
Tomaž Vrabič iz Škofje

Loke. Njegov natančen in
zanimiv opis vasi in njene
lege skrbno hrani soseda
Ane Cvenkelj, Vida Šolar, ki
v Peračici živi že vse življe-
nje in se dobro spominja do-
gajanja zadnjih desetletij.
"... Cesta se po nekaj sto me-
trih dvigne na peraško polje.

Pred vami se bosta tedaj
vzdignila Dobrča in Stol,
levo se bo oko ustavilo na
ostrih vrhovih ponosnega
Triglava, ki se tu odkriva v
vsej svoji očarljivi podobi,
desno se vidita oddaljena
Kriška gora in Storžič. Za
vašim hrbtom sta Jamnik in
Jelovica. Mogočni oddaljeni
gorski braniki dajejo vasici
občutek oddaljenosti," z ob-
čudovanjem piše Vrabič.

"Res je lepo tukaj, a če bi
poskrbeli za ceste, ki vodijo
do nas in so ob vsakem dež-
ju tako luknjaste, da posta-
nejo tako rekoč neprevozne,
bi v vasi ostal še kakšen pre-
bivalec več," pa realistično
dodaja Nina, vnukinja Ane
Cvenkelj.

Globoko pod viaduktom
Peračica je v nasprotju z viaduktom, ki ga v mislih povezujemo s prometno gnečo, idilično lepa 
gorenjska vas.

Radovljica

O zdravi hrani
Tudi v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici so 16. oktobra
obeležili Svetovni dan hrane. Kot je povedala Ksenija Lum-
pert, so v dopoldanskem času pripravili predavanje diplomi-
rane medicinske sestre Nuše Bajda o zdravem prehranjeva-
nju, nato pa je vodja službe prehrane v domu Alen Gril 
predstavil stara, a pozabljena žita: kvinoja, amarant in ka-
mut. "Po predavanju pa smo lahko poizkusili tudi jedi iz teh
žit. Na koncu pa se je prestavila še bio mlekarna Krepko, ki
nam je stanovalcem doma pripravila degustacijo svojih 
izdelkov." M. A.

Na kratko

Kamna Gorica

Obnova ceste poteka po načrtih
Na desnem bregu občine poteka rekonstrukcija ceste Lesce-
Kamna Gorica-Lipnica. "Prva faza rekonstrukcije v dolžini
450 metrov iz smeri Lipnice naj bi bila zaključena do 20. de-
cembra," je povedal Marko Bajec z oddelka za infrastruktu-
ro na Občini Radovljica.
Izvedba rekonstrukcije obravnavanega vozišča regionalne
ceste zahteva tudi začasno spremembo prometne ureditve,
zato promet ob delni zapori vozišča poteka izmenično eno-
smerno, urejen je z znaki za odstop prednosti. "Celotna re-
konstrukcija bo predvidoma zaključena do 30. junija 2009,
v sklopu teh del pa bodo obnovljeni tudi vsi kabelski vodi na
tem območju," je še povedal Bajec. S. H.

Kropa

Pisarna bo odprta ob sredah
Krajevni odbor Rdečega križa Kropa obvešča krajane krajev-
ne skupnosti Kropa, da bo pisarna krajevne organizacije
rdečega križa Kropa po novem odprta vsako drugo sredo v
mesecu od 19. do 20. ure in sicer v prostorih kulturnega
doma. Ponovno tudi apelirajo na vse krajane, ki so potrebni
pomoči Rdečega križa, da se oglasijo v njihovi pisarni v času
uradnih ur. M. A.

Lesce

Ekološka tržnica tudi v Lescah
Od prihodnjega petka naprej bodo tudi Radovljičani in
Leščani ter okoličani lahko nakupovali na ekološki tržnici.
Na parkirišču pred Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sava bodo
namreč med 14. in 16. uro okoliški kmetje prodajali domač
kruh, žgano pijačo in sokove, kislo zelje in repo ter druge
ekološke pridelke in izdelke ter izdelke domače obrti.
Tržnica bo delovala vsak konec tedna: ob petkih popoldne
ter ob sobotah dopoldne med 9. in 12. uro. M. A.

Ana Cvenkelj se je iz Preddvora v Peračico poročila pred
več kot 50 leti.

Njena soseda Vida Šolar hrani pravo zakladnico 
podatkov o dolini.

V idilični Peračici je devet domačij. Okoliški gozdovi pa tudi njive so še kako privlačni tudi
za divje svinje, ki jih domačini tod redno srečujejo.

Slap Peračica je ena 
od številnih naravnih 
znamenitosti bogate in 
dobro ohranjene doline.

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04/537 23 00, faks 04/531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

R A Z P I S

"Priznanje in nagrada odličnim študentom 
Občine Radovljica"

Ob prazniku Občine Radovljica 11. decembru 2008 bo Občina
nagradila zelo uspešne študente višjih, visokih šol in fakultet, ki
so v študijskem letu 2007/2008 zaključni letnik študija in diplo-
mo opravili z odliko. To pomeni, da so dosegli skupno oceno
vseh izpitov zaključnega letnika vsaj 9,51 in prav tako tudi di-
plomskega izpita.

Pogoji:
- na razpis se lahko javijo študenti, ki imajo stalno prebivališ-

če v občini Radovljica, kar dokazujejo s fotokopijo oseb-
nega dokumenta,

- vlogi z osebnimi podatki je potrebno priložiti potrdilo o
opravljenih izpitih z izračunano skupno oceno vseh izpitov,
potrjeno od visokošolske organizacije oz. fakultete, v za-
ključnem letniku in fotokopijo diplomskega izpita, iz katere
bo razvidna tudi dosežena ocena diplomskega izpita.

Nagrada:

Študenti, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo prejeli knjiž-
no in denarno nagrado v višini 835 EUR za sofinanciranje nadalj-
njega strokovnega izpopolnjevanja v Sloveniji ali v tujini, po last-
ni izbiri diplomanta v letu 2009, kar bo natančneje določeno v
posebni pogodbi, ki jo bo župan sklenil s prejemnikom nagrade.

Predložitev vlog:

Kandidate vabimo, da pisne vloge z zahtevano dokumentacijo
predložijo do vključno 1. 12. 2008 v zaprti kuverti na naslov: Ob-
čina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripi-
som "študenti - odličnjaki".

Številka: 431-15/2008 
Datum: 23. 10. 2008

JANKO S. STUŠEK, l.r.
ŽUPAN
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Mladi

7

Peter Kolman 

Radovljica - Oktobra je 16
udeležencev programa PUM
- Projektnega učenja za mlaj-
še odrasle, ki ga izvaja Ljud-
ska univerza Radovljica, pod
vodstvom mentoric Mojce
Šolar Perko in Mateje Roz-
man Amon preživelo devet
nepozabnih dni na Nizozem-
skem. Mladi, s katerimi so se
srečali, so bili člani organiza-
cije Stichting Mondiale Sa-
menleving, ki deluje na po-
dročju pomoči migrantom in
beguncem, ki so pribežali na
Nizozemsko z vojnih obmo-
čij zaradi kršenja človekovih
in političnih pravic. 
"Vodja nizozemske skupine
je bil Ismail Awil, ki je pred
šestnajstimi leti prišel iz So-
malije, sedaj pa živi in dela v
Utrechtu. V skupini so bili
mladostniki iz Maroka, dru-
gih afriških držav in Kosova.
Tema izmenjave so bile člo-

vekove pravice in kršenje le-
teh in v tednu dni so se zvrsti-
le številne delavnice. V obliki
kratkih filmov smo spoznali
deklaracijo o človekovih pra-
vicah in pravice otrok. Mladi
so izražali svoje predstave in
stališča z besedami, preko
ustvarjalnih dejavnosti,
mavčnih skulptur in fotogra-
fij. Najbolj dragocena pa je
bila izkušnja njihovega dru-
ženja. Ustvarjali so v manjših
mešanih skupinah, se pogo-
varjali in izmenjavali svoje iz-
kušnje. Včasih se je po kaki
delavnici vnela vroča debata o
smiselnosti vojne, o položaju
žensk v različnih kulturah
...," je opisala izkušnjo izme-
njave mentorica Mateja. 
Na Nizozemskem so obiskali
več organizacij, ki se ukvarja-
jo s pomočjo ljudem v Afriki.

Obiskali so tudi Haag, kjer so
si ogledali Palačo miru, pri-
jazno pa so jih sprejeli na slo-
venski ambasadi. Mladi Go-
renjci so pripravili tudi multi-
kulturni večer, kjer so pred-
stavili Slovenijo, še posebej
Radovljico. Predvajali so kra-
tek dokumentarni film, ki so
ga posneli v okviru študijske-
ga krožka, skuhali so žgance
z zeljem in ponudili potico, ki
so jo prinesli od doma, ter do-
mačo Gorenjkino čokolado.
Izvajanje projekta v okviru ev-
ropskega programa Mladi v
akciji, ki denarno podpira to-
vrstne izmenjave, je obiskala
tudi predstavnica nizozem-
ske nacionalne agencije.
Mladi so spletni nove vezi in
se že pripravljajo na poletje,
ko bodo novi nizozemski
prijatelji obiskali Slovenijo.

Devet nepozabnih dni
na Nizozemskem
Radovljiški pumovci so v okviru mednarodne izmenjave Mladi v akciji obiskali Nizozemsko in 
spoznavali delo organizacije, ki pomaga migrantom in beguncem. 

Žiga Meglič: "Všeč mi je bil Amsterdam kot mesto v celoti.
Počutil sem se svobodnega, domačega, veliko bolj kot v
Ljubljani. Občutek, kot da sem tam nekoč že bil. Vse je
drugače, barvite ulice, voda, ljudje, edino hrana je bolj 
zanič. Ljudje so zelo odprti, prijazni in imajo zanimive 
navade, kot je legalno kajenje marihuane."

Na eni od delavnic je nastala tudi tale fotografija.

Manca Luznar: "Nizozemska je zelo lepa. Všeč so mi bile
stavbe, majhne hiške rdeče barve, vse je zelo čisto. 
Presenetilo me je, da se tako veliko ljudi vozi s kolesi. 
Tudi diskače imajo dobre, dobra glasba, veliko ljudi, ki so
zelo družabni. Zanimivi so Coffee shopi. Ljudje so drugačni,
druga kultura, marihuana je dovoljena, ljudje so bolj 
pomirjeni, imajo manj problemov. Na splošno so vsi 
prijazni in vsi znajo angleško."

Špela Flis: "Na Nizozemski sem spoznala veliko novih 
ljudi, s katerimi nameravam ohraniti stike. Všeč mi je bil
hostel "Stay Okay" in dogajanje v njem. Tudi delavnice so
bile zanimive, naredili smo veliko dobrega in se ob tem
zelo zabavali. Zame je bilo vse drugače, že samo to, da
sem bila tam brez skrbi. Drugačna je okolica in način 
življenja. Dežela mi je bila zelo všeč, ljudje so zelo odprti,
komunikativni in zanimivi."

Radovljiški PUM-ovci z nizozemskimi kolegi. Na Nizozemskem so obiskali več organizacij,
ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem v Afriki. 

Marjana Ahačič

Podobno, kot v drugih je
tudi v radovljiški občini
medvrstniško nasilje vedno
bolj pereč problem, poudar-
ja psihologinja Špela Reš iz
zavoda Papilot, vodja pro-
jekta Hej, poglej naprej.
"Otrokom v obdobju odra-
ščanja primanjkuje pozitiv-
nih vzorov in spodbud iz
socialnega okolja, nasilno
vedenje pa postaja orodje
za reševanje vseh vrst kon-
fliktnih situacij. Z omenje-
nim projektom skušamo
vplivati na razvoj socialnih
spretnosti mladostnikov,
predvsem pa želimo mlade
opremiti z veščinami in
znanji, ki bodo pripomogla
k ustreznemu soočanju s
problemi in konfliktnimi
situacijami."
Mladostnikom iz različnih
koncev Gorenjske, tudi iz
radovljiške občine, so zato
omogočili brezplačne tre-
ninge socialnih veščin, kva-
litetno preživljanje prostega
časa in družabništvo. Sreče-
vali so se v majhnih skupi-
nah ter v prijetni, sproščeni
atmosferi spoznavali drug
drugega, predvsem pa sebe,
svoje sposobnosti, svoja šib-
ka in močna področja. V na-
daljevanju so izpostavili

moč komunikacije. Udele-
ženci so, preko izkušnje na
lastni koži, postavili meje
jasne komunikacije, spo-
znali pomen povratnih in-
formacij in razmišljali o po-
menu komunikacije kot
sredstvu reševanja konflik-
tov. "Konflikti so vedno po-
gostejša vsebina vsakdana,
zato smo tej temi namenili
posebno pozornost. S tehni-
ko igre vlog so mladi udele-
ženci osvojili metodo po-
stopnega, strateškega pri-
stopa k reševanju problema
ali konflikta. V kombinaciji
z dobro voljo in motivacijo
so bile delavnice socialnih
veščin tudi prijetno druže-
nje, izmenjava izkušenj ter
navezovanje novih poznan-
stev in prijateljstev," po-
udarja Reševa.
Projekt Hej, poglej naprej
se bo v občini Radovljica iz-
vajal do konca decembra
2008. Še vedno so v njem
dobrodošli vsi mladostniki
do 21. leta starosti, ki želijo
izboljšati odnose s prijatelji
in vrstniki, tisti, ki potrebu-
jejo razbremenitev, pomoč
pri konstruktivnem načrto-
vanju prostega časa, in tisti,
ki uživajo v kvalitetnem
druženju. Vse informacije
lahko dobite pri vodji pro-
jekta Špeli Reš.

Hej, poglej naprej!
Glej naprej je vodilna misel projekta "Hej, poglej
naprej", namenjenega mladostnikom, ki ga pod 
finančnim okriljem Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve na območju Gorenjske izvaja
Zavod Papilot. 

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

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

Nudimo vam pestro izbiro:

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

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

in ostale pozamenterije.
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Spoštovane 
občanke in občani!
Mislim, da smo prišli do točke,
ko nam je večini jasno, da le-
tališče v Lescah nikoli ne bo
postalo resna grožnja temu
okolju. Kljub temu nekaterim
ostaja neprijeten občutek, da
okoličani od tega ne bomo
imeli prav velike direktne kori-
sti. Samo letenje ne zanima
ravno vsakogar, pa še od teh si
ga lahko privoščijo le redki. Za
resno zanimanje so panoram-
ski poleti, tandemski skoki in
restavracija visokega nivoja
premalo. Če hočemo območje
ALC narediti zanimivo za
okolico in obiskovalce, mora-
mo ponuditi kaj več. Letalska
dejavnost je kombinacija adre-
nalinskega športa in tehnike.
To želimo ohraniti kot vodilo
nadaljnjega razvoja. 
Gorenjska je edina regija v dr-
žavi, ki še nima centra tehnič-
ne kulture. Tehnična dejav-
nost po šolah zamira. Šolski
sistem stoka, da ni interesa za
študij tehničnih poklicev. Pod-
jetniki ugotavljajo, da mladi-

na ne obvladuje nobenih roč-
nih spretnosti in je kljub for-
malni izobrazbi praktično ne-
zaposljiva. Kaj hitro se nam
lahko zgodi, da bomo močno
zaostali v gospodarskem raz-
voju. Če hočemo izboljšati
standard, bomo morali imeti
močno gospodarstvo. Le-tega
bomo imeli, če bomo vzgojili
inovativne ljudi, ki bodo uži-
vali v tehničnih dejavnostih.
To je možno le, če jim preskr-
bimo prostore in pogoje za nji-
hovo delo. Športnih in kultur-
nih objektov je na Gorenjskem
mnogo, za ljubitelje tehnike
pa prostora ni. ALC je idealen
prostor, kjer bi lahko ustvarili
potrebne pogoje za druženje,
delo in ustvarjanje načrtov za
prihodnost.
Drugi poudarek je namenjen
adrenalinskim športom. Prva
logična ideja je postavitev na-
prave za ustvarjanje vertikal-
nega curka zraka, v katerem
lahko trenirajo padalci, name-
njena pa je predvsem adrenali-
na in novosti željnim obisko-
valcem. Za dolgotrajen adre-
nalinski občutek lebdenja ni
potreben polet z letalom. V
alpski svet nedvomno sodi
športno plezanje. To je šport,
ki se v svetu izjemno hitro širi
med rekreativne uporabnike
in v tujini moderni objekti ra-
stejo kot gobe po dežju. V po-
vezavi s primerno urejenimi
naravnimi plezališči v okolici
bo plezalna dvorana služila
kot center razvoja te discipline
in tudi kot celoletna rekreativ-

na ponudba za okoličane in
goste.
V celoto takšnega kompleksa
sodi še primerno urejen pros-
tor, kjer si obiskovalci med do-
gajanjem oddahnejo, se spro-
stijo in pogovorijo. V mislih
imamo prostor za piknike in
ponudbo za tiste, ki jim "pica
in pivo" pomenita več od vr-
hunske ponudbe. Pozabiti ne
smemo niti obnove obstoječih
objektov, ki so v nezavidljivem
stanju. Dela je veliko, volje pa
tudi. In kjer je volja, je tudi
pot. Računam, da bi lahko
prve rezultate videli že v letu
2010.
Lep pozdrav,

Pavel Škofic 
- direktor JGZ ALC

Druga plat medalje
V Deželnih novicah smo 24.
oktobra lahko prebrali prispe-
vek dr. Mencingerjeve, kjer
omenja pravilno županovo
odločitev o podelitvi koncesije
otroški zobozdravnici v Ra-
dovljici. O tem res ne more biti
dvoma. Verjetno pa spoštova-
na kolegica, ki jo osebno zelo
cenim in spoštujem, ne pozna
zakonodaje, po kateri župan
koncesijo mora podeliti, če
prosilec izpolnjuje vse pogoje.
Podelitev koncesije ne more in
ne sme biti županova osebna
odločitev, temveč je lahko le
posledica županovega spošto-
vanja zakonodaje. Dr. Do-

bravčeva je popolno vlogo vlo-
žila že lani in že takrat izpol-
njevala vse pogoje. Občinska
uprava se sprva niti odzvala
ni (kar je kršitev zakona o
upravnem postopku), kasneje
pa je bila vloga zavrnjena.
Oboje pomeni kršitev veljavne
zakonodaje. Župan je očitno
nasedel mnenju vodstva zdrav-
stvenega doma (ki sploh ni
stranka v postopku), kjer je bila
morebitna podelitev koncesije
prikazana kot grožnja likvid-
nosti ali nemara celo obstoju
zdravstvenega doma. Šele po
več odzivih javnosti je bila pred
kratkim koncesija končno po-
deljena. Je bilo vsega tega mar
treba? Zakaj je moral biti po-
stavljen na kocko obstoj odlično
delujoče ambulante?
Po eni strani župan brani jav-
ni zavod, t. j. zdravstveni dom,
čeprav njegovega obstoja kon-
cesionarji ne ogrožajo. Po dru-
gi strani pa naj bi v Dvorski
vasi (poleg igralništva, seveda)
v našo občino na veliko vstopi-
lo pravo zasebno zdravstvo, ki
je podrejeno interesom kapita-
la. Če je tako, zakaj potem tak
strah pred podelitvijo koncesi-
je, da je prišlo celo do kršitve
zakona? 
Župan je končno le ravnal
tako, kot bi moral že dosti
prej. 

Mateja Grčar, 

svetnica SDS

Saj ni res ... pa je!
Potek zadnje seje občinskega
sveta je spet pokazal, čemu
naš župan ne mara neposred-
nih prenosov sej. Prisotna za-
interesirana javnost, ki so jo
sestavljali vaščani Dvorske
vasi in okolice, je najbrž težko
verjela očem in ušesom.
Da bi spravil z dnevnega reda
seje neprijetno točko o igralnici
v Dvorski vasi, ki jo je zahteva-
lo osem opozicijskih svetnikov,
je župan tokrat uporabil statu-
tarno pravno komisijo na čelu
z najstarejšim svetnikom g.
Pfajfarjem iz Lesc. Ta je ugoto-
vila, da ni osnove za uvrstitev
točke na dnevni red, saj je bila
odločitev o soglasju lokalne
skupnosti že sprejeta, od takrat
pa se ni zgodilo nič novega ...
Nekoliko nerodno je, spoštova-
ni g. predsednik komisije, da se
je vmes "zgodila" civilna inici-
ativa in zbrala več kot 600
podpisov podpore proti name-
ravani igralnici ... Ko pa so bili
podpisi predloženi, je padla od-
ločitev omenjene komisije, da
jih je treba najprej pregledati,
če prinašajo kaj novega ... Kaj
neki?? Vse samo zato, da se
točka ne bi uvrstila na dnevni
red, sploh pa pred očmi javno-
sti in številnih novinarjev ... Se
je župan zbal razprave, ki bi
razgalila samovoljo kapitala,
ki očitno lahko počne vse, ne
da bi bilo to komerkoli, sploh
pa ne okoliškim prebivalcem,
pojasnjeno?
Potem ko se je izkazalo, da je
odziv javnosti oster in odkloni-
len, je investitor na Brniku(!)
sklical tiskovno konferenco.
Tam je bilo pojasnjeno, da je
naknadna odločitev za igral-

ništvo padla zato, ker se je do-
nos te dejavnosti izkazal za
višjega od načrtovanih zdrav-
stvenih dejavnosti. Smešno!
Vsak resen investitor, sploh ko
je govora o 10-12 milijonih ev-
rov, bo take izračune naredil
na začetku investicije, ne pa
nekje v sredini. Kako naj ver-
jamemo, da je ideja o igralniš-
tvu padla šele pred kratkim?
Vsa nova dejstva govorijo o
nasprotnem! Samo to presneto
zahtevano soglasje je prišlo
vmes, sicer bi lahko v miru de-
lali dalje, vedeli bi pa samo po-
svečeni. Na konferenci je bilo
tudi obljubljeno, da bo doma-
činom vse pojasnjeno ... no, na
seji je bila za to krasna prilož-
nost, saj je Občina solastnik.
Če je vse tako čisto, bi morali
na seji samo nanizati dejstva
in navzoči krajani bi bili po-
mirjeni ... Nimam prav? Na-
mesto tega pa smo lahko le
opazovali živčnega župana in
njegove koalicijske svetnike, ki
so pod pogledi razjarjenih do-
mačinov komaj upali gledati
okrog sebe. Kritične besede
opozicije so bile označene kot
žalitve in med vrsticami je bilo
razbrati prikrite grožnje. Se
nam obetajo nove tožbe? Vlo-
žena tožba podžupana g.
Rebca proti piscu teh vrstic še
čaka, da pride na vrsto. Kot
svetniku z znano (pre)dolgim
jezikom mi župan sploh ni do-
volil ponovnega prihoda za
mikrofon z namenom replike
... In vi, g. župan, boste govo-
rili o "berlusconizaciji"? Ima-
mo potemtakem v Radovljici
"stuškonizacijo"?
Iz vrst prisotnih na seji je bilo
slišati: "Župan, mi smo vas
volili!"
Res je, župan. Ti ljudje so vas
volili, ker so (očitno naivno)
upali, da boste varuh njiho-
vih pravic in da jim boste pri-
sluhnili. Kapital je očitno
močnejši ...
Župan zdaj obljublja kasnejšo
obravnavo te točke, če bo sta-
tutarno pravna komisija me-
nila, da obstajajo pogoji za to
... Je to morda pridobivanje
časa za to, da se zadeva "ohla-
di" in bomo spet enkrat vsi
skupaj žejni prepeljani čez
vodo? Danes v Dvorski vasi,
jutri kje drugje? Nove župan-
ske volitve so čez dve leti ...
Ne trdim, da so moje izpeljave
pravilne. Bralci teh vrstic naj
se sami odločijo.

Marjan Vidic, 

svetnik SDS

Spoštovane 
občanke in občani!
Pred dnevi sem dobil v roke
dokumentacijo, ki jo je član-
stvu pred volitvami pošiljal
predsednik Društva gibanja
proti širitvi in hrupu letališča
Lesce. Nihče ne oporeka pravi-
ci do poziva, koga naj člani
volijo. A lepo bi bilo, da to po-
čne z resničnimi podatki. 
V pismu je zapisal: "Vendar
na sestankih komisije niti
predstavniki občine niti letal-
cev niso hoteli upoštevati niti
enega našega predloga." Sta-

vek se nanaša na komisijo, se-
stavljeno iz društva, letalcev in
predstavnikov občine, ki jo je
ustanovil g. župan, da posku-
si uskladiti želje prizadetih.
Resnica, ki je vidna iz zapis-
nikov, je drugačna. Popolno-
ma smo uskladili koridorje, ki
jih omogoča nova smer steze,
ki odpelje promet iznad nase-
lij. Sprejeto je bilo, da NI šola-
nja jadralcev (najbolj moteče)
in ostalih trenažnih poletov v
nedeljah in praznikih. Prak-
tično smo sprejeli predlog druš-
tva o urniku letenja (od 8. do
18. ure), le da smo letalci pred-
lagali, da glasna letala letijo
celo manj (od 10. do 18. ure,
nič v nedeljah), ostala pa od 8.
do 20. ure. Zakaj bi omejevali
tiha električna in dizel letala,
ki so doma v Lescah? Uskladi-
li smo se, da se ne bo oviralo
poslovne dejavnosti (pano-
ramskih poletov, turističnih le-
tal, ki pridejo in gredo ...).
Še bolj podlo pa je zavajanje
občanov o boju društva, "da se
2.400.000 evrov porabi za
kako bolj upravičeno investici-
jo". Vsakomur, ki ima vsaj
malo znanja o proračunskih
sredstvih, je jasno, da se ta
sredstva lahko porabijo le za
izgradnjo steze ali pa jih je po-
trebno vrniti.
Treba pa je povedati tudi, da
ima društvo v svojih dokumen-
tih zapisano, da je njihov cilj
zapreti letališče ali pa vsaj do-
biti rento za nižjo vrednost nji-
hovih hiš. O hrupu se praktič-
no nismo menili. Govorijo, da
smo v času meritev leteli drug-
je kot običajno. Niso pa spreje-
li predloga, da bi leteli točno po
dogovoru, ko bi društvo to za-
htevalo in naročilo kontrolo.
Zadnji sestanek komisije, ki ga
je g. predsednik (član društva)
na hitro zaključil, je pokazal,
da gre bolj za volitve in denar
kot pa za hrup.
Smo v časih krize in recesije.
Smo ena redkih občin, ki ima
lahko nekaj novega, posodob-
ljeno letališče, ki bi lahko bilo
jedro novega zagona gospo-
darstva, kar je infrastruktura
vedno bila.
Na Bavarskem je mestece, kjer
so znane blatne kopeli. Nekri-
tični nasprotniki vsega so pre-
prečili nadaljnji razvoj v ime-
nu miru in ohranitve okolja.
Kopeli so prišle iz mode in da-
nes je tam popoln mir, saj je
naseljenih samo še nekaj hiš.
Lep pozdrav,

Andrej Zupan, 

Vrbnje

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

Uredništvo

Mnenja

Planina pod Golico 71
4270 Jesenice

Urejanje in čiščenje
prostorov in okolice
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Kristina Dželilovič

V nemškem mestu Erfurt je
od 19. oktobra do 22. okto-
bra namreč potekala že 22.
kulinarična olimpijada IKA
Erfurt, na kateri sta v slo-
venski odpravi sodelovali
tudi dve vodji kuhinj blej-
skih hotelov. S pomočjo
Igorja Jagodica iz Grand ho-
tela Toplice, Uroša Štefelina
iz hotela Astoria in Miha
Racmana, člana Društva ku-
harjev in slaščičarjev, ter
številnimi drugimi člani 
odprave je slovenska kuhar-
ska zasedba domov prinesla
kar dve bronasti in eno sre-
brno medaljo. Ekipo so se-
stavljali Alenka Kodele, vod-
ja slaščičarne hotela Perla,
vodja kuhinje hotela Perla
Borut Jakič, vodja kuhinje
hotela Livada Prestige Da-
nilo Kozar, vodja kuhinje
Grand hotela Toplice Bled
Igor Jagodic, šef kuhinje
Grand hotela Union šef ku-
hinje Grand hotela Union
ter Matjaž Cotič, ki je samo-
stojni kuhar.
Na olimpijadi so slovenski
predstavniki pokazali zna-
nje v pripravi menija za 110
oseb, hkrati pa je mladinska
ekipa tekmovala tudi v pri-
pravi hladnega omizja. Na
tekmovanju, kjer je sodelo-
valo 1600 kuharjev iz 54
različnih držav, je ekipa Slo-

venije za izbrano družbo
pripravila poseben tekmo-
valni meni, v katerem so 
obiskovalci lahko okusili 
jastogovo kremo in file mor-
ske žabe s hrenovo skorjico
na grahovem pireju z zele-
no, oblit z omako iz rumene
paprike, in popečeno jako-
binko s kaviarjem lososa na
ajdovem blinu. 
Tomaž Vozelj, predsednik
Društva kuharjev in slašči-
čarjev, je tekmovanje označil
kot tek na ovire, saj je potreb-
nega veliko truda in usklaje-
nega delovanja, da ekipa lah-
ko nastopi uspešno.
Letos je slovensko kuharsko
ekipo za tekmovanje priprav-
ljal Robert Merzel. V razstav-
ni vitrini je slovenska nacio-
nalna ekipa v Erfurtu pred-
stavila prav poseben meni, v
razstavnem omizju pa se je
Slovenska nacionalna kuhar-
ska ekipa predstavila pod slo-
ganom I feel Slovenia in s
prospektom, ki je nosil na-
slov Okusiti Slovenijo. 
Kljub vsem uspehom in
prejetim odlikovanjem in
medaljam, pa so gostinski
poklici, kamor sodita tudi
kuhar in natakar, v Sloveni-
ji zelo podcenjeni. "Zelo
malo dijakov se odloča za te
poklice. Čeprav dokončajo
gostinsko šolo, pa se kasne-
je prekvalificirajo ali izbere-
jo kakšen drug poklic," je

povedal Miha Racman, član
Društva kuharjev in slašči-
čarjev. Ker je v Sloveniji ve-
lik problem s pomanjka-
njem kuharjev, jih morajo
gostinski in turistični delav-
ci uvažati iz držav bivše Ju-
goslavije. Glavni problem
po besedah Racmana pred-
stavlja nizek vpis v gostin-
ske šole, saj se učenci po ce-
lotni Sloveniji večinoma od-
ločajo za drugačne poklice.
Glavni dejavnik za tovrstne
odločitve je dejstvo, da sta
poklica, kot sta kuhar in na-
takar, izredno zahtevna, saj
zahtevata popolno preda-
nost, hkrati pa sta to pokli-
ca, ki ne poznata praznikov,
počitnic in dela prostih dni.
"Problem je tudi plačilo, saj

so redki tisti posamezniki,
ki bi jih veselilo delo, ki 
pa je plačano le s 600 evri
povprečno na mesec," je še
povedal Racman. Po njego-
vih besedah je za te poklice
nujno imeti veselje do te
stroke, drugače nikakor ne
moreš zdržati tega načina
življenja. 
Društvo kuharjev in natakar-
jev Slovenije se zato vsako
leto trudi, da bi dvignilo
vrednote teh poklicev in mla-
de dijake nekako privabile v
to stroko. Ravno z nastopi,
kot je sodelovanje na kulina-
rični olimpijadi in osvojitev
medalj, pa bi lahko mlade
pritegnili in jim pokazali,
kakšne uspehe lahko kuharji
in natakarji doživijo. 

Na Gorenjskem je premalo
kuharjev in natakarjev
Kljub temu da se mladi večinoma ne odločajo več za poklice, kot sta kuhar in natakar, pa se lahko v
Sloveniji pohvalimo z veliko uspehi na tem področju.

Sabina Jovan

Čeprav se je izučil za kovača
in si pokojnino prislužil v le-
ški Verigi, je po srcu in dol-
goletnih izkušnjah vrtnar.
Leta 1965 sta z ženo Točko
začela z vzgojo krizantem in
od tedaj z v vrtnarijo živi v
sožitju z naravo in letnimi
časi. Poleg uspešnega vzga-
janja rastlin je vešč tudi roč-
nih opravil, na primer ora-
nja, ki jih vse bolj izriva
brezdušna tehnologija. Več-
krat se mu pridružijo ptički,
ki jih privabi s svojim žviž-
ganjem - in semeni. Njegova
nemška ovčarka Dasa, ki jo
ljubkovalno kliče "lumpek",
pa je pravi vrtnarski pes, saj
ve, da ne sme stopiti na gre-
dice, za posladek pa najraje
grizlja surov korenček.
Matko je pred nekaj meseci
ostal brez svoje družice Ton-

čke, s katero sta si delila živ-
ljenje več kot zlatih 50 let. A
zaradi svoje priljubljenosti ni
postal osamljen. Prijatelji in
prijateljice mu po potrebi
priskočijo na pomoč in so
tako kot številni obiskovalci
deležni njegove radodarno-
sti, pristne dobre volje, mod-
rosti in koristnih nasvetov. S
svojo energijo, ki sije od svi-
ta do mraka, je najboljša re-
klama za zdravilno moč na-
rave. Vsak dan med drugim
zaužije porcijo čebule in šo-
pek svežega peteršilja, ki do-
bro vpliva na moški organ -
prostato. Poleg sadik, "bio"
zelenjave, sadja in rožic lah-
ko tako pri njem dobite še
kakšen zelo učinkovit recept.
In ko bo spet zadišalo po po-
mladi in kuhani (sterilizira-
ni) zemlji, bodo prva seme-
na že klila v novo rast. Do
aprila oziroma maja bodo

sadike primerne za presadi-
tev na prosto. Ljudje največ
povprašujejo po preizkuše-
nih sortah zelenjave in bal-
konskega cvetja, ki jim
Mato doda še kakšno novost
iz sodobne botanike. Poleti
in jeseni pa pobira plodove
skrbnega dela. Vsako praz-
no mesto marljivi vrtnar ta-
koj zapolni. Zakaj ne, saj je

zemlje dovolj, vode iz last-
nega izvira pa tudi ne
zmanjka. Na krizanteme, ki
potrebujejo dvanajsturni ci-
klus svetlobe in teme, in na
mačehe je treba začeti mis-
liti že takrat, ko je vrt še v
polnem cvetju. Svoj letni
krog rasti so te posebne
rože večinoma sklenile na
grobovih prav v teh dneh.

Vrtnar Matko

Na robu Dvorske vasi, blizu na novo rastočega
turističnega dvorca Drnča, v gaju zelenja in 
cvetja najdemo vrtnarja, Polajnarjevega Matota,
ki ga poznajo in obiskujejo ljudje od blizu in daleč. 

Janja Urevc

OŠ Antona Janše je že dru-
go leto vključena v projekt
ekošole. Smisel in cilj eko-
šole je vzgajati mlade, da bi
jim skrb za okolje in naravo
morda nekoč postala del
življenja. Slovenija je narav-
no lepa in bogata dežela,
zato se moramo toliko bolj
potruditi, da bo taka tudi
ostala. 
Že več let sodelujemo z go-
spo Silvo Potočnik z ekolo-
ške kmetije na Brezjah.
Učenci in učitelji radi pri-
hajamo na njene delavnice,
ki so prilagojene glede na
letni čas in sposobnost
otrok. Gospa Silva zelo do-
bro zna svojo eko naravna-
nost posredovati širši javno-
sti, s svojo prijaznostjo in
neposrednostjo pa še dodat-
no pripomore k dobremu
vzdušju. Na naši šoli se za-
vedamo, da se eko vzgoja
začne že pri najmlajših.

Zato smo v jesenskem času
redni obiskovalci njenih de-
lavnic. Konec oktobra smo s
prvim in drugim razredom
ličkali koruzo. Bili smo zelo
delavni. Na koncu nas je ča-
kala slastna malica. Tokrat
kruh iz pirine moke, doma-
ča salama in palačinke z
brusnično marmelado.
Žejo pa smo gasili s čajem
iz zdravilnih rož. Cilj udej-
stvovanja teh delavnic je
med drugim tudi povečanje
zavesti in skrbi za sočlove-
ka, vključno z varovanjem
zdravja, graditvijo medse-
bojnih odnosov, skrbi za
okolje in naravo. 
Učenci OŠ Antona Janše in
ga. Silva Potočnik se zahva-
ljujemo občini Radovljica,
da nam je tudi z njihovo po-
močjo omogočeno spozna-
vanje in učenje naravnega
načina življenja, sožitja na-
rave in okolja ter zdrave hra-
ne na ekološki kmetiji Silve
Potočnik na Brezjah.

Otroci so 
ličkali koruzo

Eko vzgoja se začne že pri najmlajših.

Leščan Miha Racman, Igor Jagodic in Uroš Štefelin 
z Lancovega

Polajnarjev Mato s psičko Daso
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Ivanka Korošec

Nova vas - 69-letni Ludvik
in njegova 67-letna žena
Marija Dragan iz Nove vasi
se v letu zlate obletnice svo-
je poroke takole ozirata na
skupno prehojeno pot: "Ko-
maj sedemnajstleten sem 
iz številne družine v župniji
Mirna Peč prišel v Novo vas,
kjer je že služila moja ses-
tra. Pomagala mi je dobiti
službo v železarni. Na ne-
kem plesu v Srednji vasi
sem spoznal Marijo, doma
iz Podgore in leta 1958 sva
se poročila. K poroki naju je
peljal taksist, saj nihče od
domačih tedaj še ni imel 
avtomobila," pravi Ludvik,
Marija pa doda: "Najino po-
ročno potovanje je bilo pre-
prosto, na Dolenjsko. Takrat
nismo hodili niti na našo,
kaj šele na kakšno Azurno
obalo!"
Živela sta skromno, tako
kot sta pač lahko, kakšnih
velikih želja pa nikoli nista
imela. Ludvik je delal 40 let
v železarni, Marija je bila

najprej zaposlena v Tržiču v
bombažni predilnici, kamor
je hodila peš. Po poroki pa
je ostala doma in se posveti-
la gospodinjstvu in vzgoji
otrok. Sin Brane se je rodil
1959, hčerka Olga pa 1962.
Imata dve vnukinji in enega
vnuka. Od leta 2000 živijo
skupaj s hčerko in njeno
družino v novi hiši. Ludvik

je že 20 let v pokoju in prav
toliko let že poje v cerkve-
nem pevskem zboru Lesce,
nekaj mesecev pa sodeluje
tudi v mešanem pevskem
zboru DU Lesce. Včasih sta
oba z ženo obirala jabolka
na Resju, Ludvik je 18 let
tam obrezoval drevje, kar je
rad postoril tudi v zaseb-
nih sadovnjakih. Ukvarja se

tudi s kegljanjem, hodi v
hribe, na leto prekolesari
dva do tri tisoč kilometrov.
Marija ima različne zdrav-
stvene težave in težko hodi,
zato ostaja doma. Vsak de-
lavnik kuha za pet ljudi, kar
tudi ni mačji kašelj. Oba
rada gledata televizijo, po-
slušata radio in rešujeta kri-
žanke.

Zlatoporočenca 
Marija in Ludvik Dragan

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

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

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

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

DDEEŽŽUURRNNAA
SSLLUUŽŽBBAA::

0044//5533  3333  441122
004411//665555  998877
004400//888877  111122
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■■    potrdila za vozniški izpit ■■      zdravniška 
spričevala ■■    zdravljenje očesnih bolezni 
■■    predpisovanje očal

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

Zlatoporočenca Ludvik in Marija

Kratke novice

Lesce

Slovesnost na zahvalno nedeljo
Tudi na letošnjo zahvalno nedeljo, 9. novembra, bo leški
župnik Štefan Babič organiziral posebno slovesnost in
srečanje za zakonske pare, ki so letos praznovali srebrno ali
zlato poroko. Letošnji zlatoporočenci so: Minka in Franci
Slakonja iz Lesc, Jožefa in Pavel Grošelj iz Hraš ter Marija in
Ludvik Dragan iz Nove vasi, srebrno obletnico zakona pa
bosta proslavljala Renata in Iztok Mulej ter Stevka in Jurij
Geršič iz Lesc. Iskrene čestitke vsem! I. K.

Radovljica

Žarko Vrezec 
v Šivčevi hiši

Danes, v petek, 7. novem-
bra, bo v Galeriji Šivčeva
hiša odprtje razstave ilustra-
cij Žarka Vrezca. Na prire-
ditvi, ki se bo začela ob 18.
uri, bodo nastopile: flavtist-
ka Anja Brezavšček, violi-
nistka Lucija Krišelj in vio-
lončelist Jaka Trilar. M. A.

Trubarjevi dnevi na OŠ Antona Janše
Letošnje leto je zaznamovano s 500. obletnico rojstva Pri-
moža Trubarja. Zato smo tudi na OŠ Antona Janše teden
pred počitnicami posvetili prav njemu. Učence nižjih razre-
dov in oddelkov vzgoje in izobraževanja sta obiskala Bože-
na Finžgar in Andrej Jalen iz knjižnice A. T. Linharta. Bože-
na Finžgar je pripravila zanimivo uro, kaj vse se knjigi lahko
zgodi, če ti slučajno teče kri, če imaš roke od čokolade, če ti
pade na grelno ploščo, če jo poliješ s kavo, če ...  V nasled-
nji uri nas je zabaval Andrej Jalen, mladi knjižničar, ki smo
ga vedno veseli, kadar obišče našo šolo. Povedal nam je
pravljico z lutkami o Rdeči kapici. Na koncu so zaigrali tudi
Jani, Klavdija, Jaka in Judita. V sredo smo mi obiskali knjiž-
nico. S Silvo Kos smo kuhali zelenjavno juho in kozjo oba-
ro. Seveda vse v povezavi s knjigo in pravljico. Četrtek pa je
bil namenjen višjim razredom. Učiteljici Marja in Janja sta
predstavili življenje in delo Trubarja, s podrobnim življenje-
pisom je pomagal Klavdij. Spoznali smo, da so po svetu raz-
lične pisave, ogledali smo si Biblijo in več kot sto let stare
bukvice. Kako zavzeto so učenci poslušali, smo preverili s
kvizom, kjer so se vsi zelo izkazali. Dan smo zaključili z li-
kovno delavnico, kjer so učenci na glineno ploščo orisali
svoje ime, robove pa unikatno okrasili. Nastale so prave
mojstrovine. Razstavili jih bomo na hodniku šole. J. U.
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Alenka Bole Vrabec 

Ob Mednarodnem dnevu
starejših so opazen prispe-
vek v radovljiški občini dali
v galeriji Avla. Na ogled so
dela slikark in slikarjev li-
kovne skupine "MS", ki de-
luje v okviru Društva upo-
kojencev Radovljica. Potrdi-
li so misel in pogled irskega
slikarja in poznavalca likov-
ne umetnosti Mervyna Le-
vyja (1915-1996), ki je v knji-
gi 'Slikanje za vse' zapisal:
Ko se človek odloči za slikar-
stvo, ni pomembno, koliko je
star ali kakšen življenjski pre-
obrat ga je napeljal k temu,
pomembno je to, da stopi v
novo, globlje pojmovanje biva-
nja, okusi duhovno osvežitev
in najde popolno obliko
ustvarjalne sprostitve. Pot k
usklajeni likovni podobi, ki
jasno izpoveduje svojo
zgodbo, je lažja, če ustvar-
jalcem stoji ob strani izku-
šen in potrpežljiv mentor,
kakršen je mag. Matjaž Ar-
nol. Likovna skupina "MS"
se zaveda, kako spodbudno
je lahko kritiško mnenje ob
dobrem, primerjalnem na-
svetu, je poudaril kot vodnik
od slike do slike in posamič-
nih žanrov tudi dr. Cene Av-
guštin, ko je opisoval kvali-
tete posamičnih slik. Doži-
vetje Milene Boben nas vodi
v Gabrov drevored, Marija
Jemec odkriva sožitje nara-
ve in Svetega Lovrenca,

Mimi Mavec vabi na ogled
bližnjih in sosednjih vedut:
iz Abacije do Zaletelovega
vrta, z brega Save Bohinjke

tja Pod Jelovico. V naravi
ostaja tudi Marija Volarič,
njen čopič razkriva Korita
Mlinarice v Trenti in se nato
osredotoči na cvetova Enci-
jana in Planike. Slikarska
paleta Sanje Koser se name-
nja Tihožitju z divjim pe-
telinom in človeški podobi,
podnaslovljeni Silva in Polo-
na. Ob Stanetu Kozamer-
niku pomislimo na kon-
trast: ob Radovljiški veduti
se razteza občutek obale s
Solinami, ob Švedrih pa 
pomislimo na potoljubje.

Jesenski šopek Stane Zu-
panc pripoveduje zgodbo 
o užitku lepote. Nobenega
dvoma ni, da je otvoritev
razstave pomenila tudi dvoj-
ni užitek: za obiskovalce in
ustvarjalce. Očitno je, da
med slikarji zrelih let in
mladim likovnim pedago-
gom Matjažem Arnolom ni
generacijskih razlik, ampak
so iskanja in dopolnjevanja,
kar še utrjuje skupni temelj:
brez strahu razkriti pota k
ustvarjalnosti, čeprav niso
brez dvomov in ovir. 

Zgovorna likovna 
ustvarjalnost zrelih let
Med prireditvami ob mednarodnem dnevu starejših odmevna razstava likovne skupine "MS" Društva
upokojencev Radovljica. Obetavno mentorstvo mag. Matjaža Arnola. Različni vidiki - različni pogledi,
ki jim je skupna volja odkrivati in oblikovati lastno ustvarjalnost. Temeljit sprehod od slike do slike v
galeriji Avla z izjemnim poznavalcem likovne umetnosti dr. Cenetom Avguštinom. 

Anže Habjan

Konec septembra so se v mali
vasi Plešce na Hrvaškem z
zadnjo, peto delavnico zaklju-
čile muzejsko etnološke de-
lavnice, ki jih je pod vod-
stvom kustodinje Mestnega
muzeja Radovljica mag. Tite
Porenta organiziralo Sloven-
sko etnološko društvo.
Delavnice so bile namenjene
vsem ljubiteljem in zbiral-
cem kulturne dediščine, za-
četek samega projekta sega v
leto 2004, ko je Slovensko et-
nološko društvo v sodelova-
nju z Etnografskim muze-
jem ter pokrajinskimi, me-
dobčinskimi in specialnimi
muzeji izpeljalo projekt Evi-
dentiranje etnoloških zbirk,
ki se hranijo zunaj pristojnih
muzejev na slovenskem et-
ničnem ozemlju. Projekt je
finančno podprlo ministrstvo
za kulturo.
Pristojni kustosi so po terenu
evidentirali posamezne za-
sebne etnološke in sorodne
zbirke. Leta 2005 je bilo tako
evidentiranih 160 etnoloških
in sorodnih zbirk v 76 slo-
venskih občinah. Drugi del
projekta - Etnološka dedišči-
na v rokah ljubiteljev - je po-

tekal v letih 2007 in 2008 v
obliki petih dvodnevnih etno-
loško muzejskih delavnic. Na
delavnicah smo poleg teore-
tičnega izobraževanja na raz-
ličnih strokovnih področjih
odkrivali tudi probleme, ki
pestijo zasebne zbiralce. Pro-
blemi se pojavljajo na podro-
čju financiranja in strokovne
obravnave premične dedišči-
ne. Prav tako pa nekatere zbi-
ralce pestijo prostorske teža-
ve in slaba ali nična podpora
lokalne skupnosti, ki je pri
tem še kako potrebna.
Namen izobraževanja je bil
okrepiti sodelovanje posa-
meznikov, lastnikov ali uprav-
ljavcev posameznih zbirk s
stroko, vzpostaviti večjo stop-
njo strokovnega pristopa do
ohranjanja dediščine. Poleg
vseh že v naprej zastavljenih
ciljev smo na delavnicah pou-
darili potrebo po mednarod-
nih srečanjih in vzpostavitev
koordinacijskega odbora ali
skupine na državni ravni, ki
bi nudila strokovno pomoč
ljubiteljem etnologije in lastni-
kom oziroma upravljavcem
zbirk. Izobraževanje je uspeš-
no zaključilo 12 udeležencev,
ki so lastniki zbirk ali v okviru
društev njihovi upravljavci. 

Muzejske delavnice
Za ljubitelje in zbiralce kulturne dediščine.

Radovljica

Univerza za tretje 
življenjsko obdobje
V začetku novembra se za-
čenjajo tudi različni tečaji
na univerzi za tretje življenj-
sko obdobje, o katerih smo
že pisali v prejšnji številki
Deželnih novic. Z Ljudske
univerze Radovljica so nam
sporočili, da je v nekaterih
od njih prostih še nekaj
mest, zato vabijo vse, ki 
jih ta oblika izobraževanja
zanima, da se vpišejo in 
pridružijo številnim tistim,
ki so se tudi v tretjem živ-
ljenjskem obdobju odločili,
da se bodo naučili nekaj 
novega. Tudi v tem mesecu
se tako lahko še vedno  vpi-
šete in se pridružite tej zani-
mivi obliki izobraževanja. 
Cena za 30-urni tečaj je 75
evorv, prijave in vse dodat-
ne informacije, ki bi jih mor-
da potrebovali, pa lahko
odobite pri Lei Zlodej na
Ljudski univerzi Radovljica. 
I. K.

Marjana Ahačič

Radovljica - Zadnji torek
oktobra so v Galeriji Šivče-
va hiša razdelili izdelke De-
lavnice oblikovanja nakita s
Petro Bole. Že konec avgu-
sta so udeleženci na delav-
nici iz voska izdelali mode-
le nakita, ki jih je Petra
Bole zatem dala uliti v sre-
bro, potem pa ga je zbrusi-
la in dodala še luknjice za
verižice ter vse, kar je po-
trebno, da je nakit upora-
ben za nošenje. V Šivčevi
hiši je bil nakit ta dan na
ogled obiskovalcem poroč-
ne sobe, popoldne pa so
ponj že prišli njegovi izde-
lovalci. Kdor še ni prišel
ponj, mu je na voljo v Gale-
riji Šivčeva hiša, vsak dan
razen ponedeljka od 10. do
12. in od 16. do 18. ure, so
sporočili z Muzejev radov-
ljiške občine.  

Razstavili so nakit
Radovljica

V torek podelitev Murkove nagrade
V baročni dvorani radovljiške graščine bo Slovensko etnolo-
ško društvo na prireditvi v torek, 11. novembra, ob 18. uri 
podelilo letošnjo Murkovo nagrado, Murkovo priznanje in
Murkovo listino, osrednje stanovske nagrade za dosežke na
področju etnologije. Letošnja podelitev bo že dvaindvajseta
po vrsti, pričela pa se bo ob 17. uri s strokovnim vodstvom
kustodinje Mestnega muzeja Radovljica mag. Tite Porenta
(na sliki) po stalni razstavi A. T. Linhart (1756-1795) "Zdaj
premišljujem o tem, kako bi mogel postati znan." Slavnost-
ni govornik bo prejemnik Murkove nagrade za leto 2007
Damjan J. Ovsec, glasbeni program pa bodo sooblikovali
učenci in učitelji Glasbene šole Radovljica ter Simona Vodo-
pivec Franko in Aleksandra Vremšak. M. A.

Člani likovne skupine MS z dr. Cenetom Avguštinom I Foto: Polde Mavec

Pot k usklajeni likovni
podobi, ki jasno 
izpoveduje svojo 
zgodbo, je lažja, 
če ustvarjalcem stoji
ob strani izkušen 
in potrpežljiv mentor. 
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Zanimivosti, prireditve

Darko Hanžič, 
energetski svetovalec

Radovljica - Nacionalni akcij-
ski načrt za energetsko učin-
kovitost za obdobje 2008-
2016, ki ga je slovenska vlada
potrdila v začetku letošnjega
leta, je bil izdelan na osnovi
evropske direktive o učinko-
vitosti rabe končne energije.
Ta zahteva od držav članic, da
v obdobju med leti 2008 in
2016 dosežejo 9 odstotkov
prihranka končne energije.
Tudi v gospodinjstvih, ki naj
bi v tem obdobju prihranila
kar 1165 GWh končne ener-
gije - naj za primerjavo nave-
dem, da jo hidroelektrarna
Moste letno proizvede 64
GWh.
Država varčno rabo električ-
ne energije spodbuja z dode-
ljevanjem nepovratnih sred-
stev (razpis je objavljen na
spletu: www.ekosklad.si).
Subvencije se bodo dodelje-
vale za še neizvedene nalož-
be, kajti program je name-
njen spodbujanju občanov 
k odločitvi za izvedbo naložb
v rabo obnovljivih virov ener-
gije in v večjo energijsko

učinkovitost stanovanjskih
stavb. Subvencije se dodelju-
jejo za naslednje namene:
vgradnjo solarnih ogreval-
nih sistemov (do 200 evrov
na kvadratni meter), celovito
energetsko obnovo stano-
vanjskih stavb (do 9.000 
evrov) in za gradnjo stano-
vanjskih stavb v nizkoener-
gijski in pasivni tehnologiji
(do 25 tisoč evrov)
Potenciali za učinkovito
rabo energije v gospodinj-
stvih so tako na področju
rabe energije za ogrevanje
kot tudi pri rabi električne

energije. Prejemniki pravice
do spodbude za posamezno
naložbo ne bodo upravi-
čenih do ugodnega kredita
za isto naložbo. Občani, ki

za posamezno naložbo izka-
zujejo obveznosti do sklada
iz naslova kredita, pa za isto
naložbo ne bodo mogli pri-
dobiti spodbude, čeprav bi
naložba ustrezala pogojem
za njeno pridobitev.
Na voljo pa so tudi državne
subvencije za investicije v
učinkovito rabo energije v
večstanovanjskih stavbah,
namenjene gospodinjstvom
oziroma fizičnim osebam,
ki so etažni lastniki stano-
vanj v stavbah z najmanj de-
vetimi stanovanji. Razpis se
nanaša na stavbo kot celoto

in ne na posamezno stano-
vanje, vlagatelj vloge pa je
praviloma upravnik stavbe.
Država bo tovrstne finančne
spodbude dodeljevala do po-

rabe sredstev, ki jih je okvir-
no 190 tisoč evrov, za izved-
bo enega ali več ukrepov 
iz treh vsebinskih sklopov:
sistem razdeljevanja in ob-
računavanja stroškov za to-
ploto, vgradnja termostat-
skih ventilov in hidravlič-
no uravnoteženje ogreval-
nega sistema ter toplotna
zaščita starejše večstano-
vanjske stavbe. V teh zgrad-
bah bo potrebno do oktobra
2011 uvesti delitev stroš-
kov za ogrevanje po dejan-
ski rabi. Dokumentacija je 
na voljo na spletni strani
www.aure.si.
Država spodbuja učinkovito
rabo energije tudi s tako
imenovanimi ekokrediti v
okoljske naložbe za pravne
osebe in samostojne podjet-
nike. S projektom zelena
elektrika kvalificirane pro-
izvajalce stimulira k pro-
izvajanju elektrike iz obnov-
ljivih virov energije. Sub-
vencije država namenja tudi
za brezplačne energetske
nasvete v gospodinjstvih, 
ki so osnova za nadaljnje 
investicije tako v stare zgrad-
be kot novogradnje. 

Učinkovita raba energije
Država z različnimi inštrumenti spodbuja varčno rabo električne energije.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta
KNJIŽNICA RADOVLJICA
3. novembra - 16. novembra 
"ŠKRATOVE ČAROVNIJE"

Razstava izdelkov varovancev Varstveno delovnega centra ŠKRAT z Jesenic.

Torek, 11. novembra, ob 19.30
"RACE"

Izmed rac najbolj poznamo mlakarico, v Evropi pa živi še mnogo raz-
ličnih vrst. Marsikatera izmed njih na selitvi zaide tudi v naše kraje. O
pestrosti te skupine, kje in kdaj jih lahko opazujemo ter kako jih naj-
lažje prepoznamo, bo predaval Blaž BLAŽIČ, ki se bo dotaknil tudi tu-
jerodnih vrst rac, ki jih je v naše kraje zanesel človek. 

Torek, 18. novembra, ob 19.30
"ZRCALA KOMUNIZMA"

V sodelovanju z Založbo Modrijan smo pripravili predstavitev knjige
"Zrcala komunizma" novinarja in sociologa dr. Bernarda NEŽMAHA.
Z avtorjem se bo pogovarjal Jože DEŽMAN.

20. novembra - 30. novembra 
DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 
(20. NOVEMBER)

Ob letošnjem Dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo pripravili razstavo
knjig, v katerih je kraj dogajanja tudi knjižnica. Na ogled so tudi risbe
na temo knjižnice, ki so jih ustvarili otroci v okviru projekta CHIMER.

četrtek, 20. novembra, ob 10.30 
POGOVOR O KNJIGAH

Vsak tretji četrtek se srečujemo in pogovarjamo o zanimivih novih in
malo manj novih knjigah, tokrat o knjigi "Pomlad in drugi letni časi", ki
jo je napisal letošnji Nobelov nagrajenec Jean-Marie Gustav Le Clezio. 

Torek, 25. novembra ob 19.30
"Z UMETNIŠKO BESEDO PROTI VOJNI "

Literarno-glasbeni večer s pesmimi, tudi uglasbenimi, in odlomki iz
proznih del slovenskih književnikov, posvečen 90. obletnici konca
prve svetovne vojne, bo pripravila Marjeta ŽEBOVEC.

Ves mesec
"SUPERKNJIGA"

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

"NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE"
Mladi bralci lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. V letošnjem
letu bomo spoznavali rečenice. Svoje odgovore lahko oddate v knjiž-
nici ali preko naše domače spletne strani www.rad.sik.si.

"ŽIVALI V SLIKI IN BESEDI"
V novembru pripravljamo razstavo knjig in ilustracij o čebelah.

OTROŠKE PRIREDITVE
četrtek, 6. novembra, ob 17. uri
"MUCA COPATARICA" (Ela PEROCI)

Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Gostuje Lutkovno 
gledališče LABIRINT.

četrtek, 13. novembra, ob 17. uri
"MUZEJ NA OBISKU". 

Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, z naslovom 
"VRNITEV V KAMENO DOBO" bodo pripravili strokovni delavci 
GORENJSKEGA MUZEJA KRANJ. 

petek, 14. in 21. novembra, 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 življe-
njske teme in videoigricah se bomo 14. in 21. novembra dobili v 
knjižnici.

sreda, 19. novembra, ob 18. uri 
"TOPLI POTOK"

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

četrtek, 20. novembra, ob 17. uri 
"GOZDNE ŽIVALI"

Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bosta pripravili Bre-
da BOGATAJ in Mateja DEŽMAN iz OŠ Orehek.

četrtek, 27. novembra, ob 17. uri 
"O KOZICI, KI JE ZNALA ŠTETI DO DESET" (Alf PROYSEN)

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Metka REPINC.

KNJIŽNICA LESCE

Ves mesec
"NOČ ČAROVNIC"

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. A razreda OŠ Frana S. Finžgarja
Lesce pod mentorstvom učiteljice Mojce SLIVNIK.

Čebelarski muzej Radovljica
Od 10. novembra do 28. decembra
O čebelarstvu na Dolenjskem. 

Razstava iz zbirk Dolenjskega muzeja Novo mesto in Čebelarskega
muzeja Radovljica

Petek, 21. novembra, ob 17. uri: 
O čebelarstvu na Dolenjskem

Voden ogled Čebelarskega muzeja in razstave

ob 18. uri: 
Predstavitev Čebelarskega terminološkega slovarja 

Linhartova dvorana Radovljica
petek, 7. novembra, ob 17.00
SEDEM PIK

Otroška lutkovna predstava, Lutkovno gledališče Pupilla, za abonma
in izven. Predstava za otroke starejše od 3 let. Predstava traja 40 
minut.

ponedeljek, 10. novembra, ob 20.00 
LAŽI, AMPAK POŠTENO

Monokomedija. Resnica je v škripcih! Učna ura "poštenega laganja" z
Borutom Veselkom.

petek, 14. novembra, ob 19.00
40-letnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica

proslava

ponedeljek, 17. novembra, ob 20.00 
KATALENA

koncert etno-rock slovenske folk glasbe, za abonma in izven

KINO
petek, 7. novembra, ob 20.00
TO JE ANGLIJA, drama, (1 h 41 min)

sobota, 8. novembra, ob 18.00 
HELLBOY: ZLATA ARMADA,akcijska domiš. pustolov., (1 h 41 min)
ob 20.10 
TO JE ANGLIJA, drama, (1 h 41 min)

nedelja, 9. novembra, ob 18.00 
HELLBOY: ZLATA ARMADA, akcijska domiš. pustolov., (1 h 41 min)

ob 20.10 
TO JE ANGLIJA, drama, (1 h 41 min) 

sobota, 15. novembra, ob 18.00 
POKRAJINA ŠT. 2, slovenski triler, (1 h 30 min)

ob 20.00 
PREDEN SE STEGNEVA, komična drama, (1 h 37 min)

nedelja, 16. novembra, ob 18.00 
PREDEN SE STEGNEVA, komična drama, (1 h 37 min)

ob 20.00 
POKRAJINA ŠT. 2, slovenski triler,(1 h 30 min)

petek, 21. novembra, ob 18.00 
SODNI DAN, akcijska drama, (1 h 53 min)

ob 20.00 
ROKER, komedija, (1 h 42 min)

Prireditve

Evropska direktiva o učinkovitosti rabe končne
energije zahteva od držav članic, da v obdobju
med leti 2008 in 2016 dosežejo 9 odstotkov 
prihranka končne energije. 
Za gospodinjstva to pomeni 1165 GWh.

w w w . g o r e n j s k i g l a s . s i

Ciril Zupan

Mošnje - Gorenjska, zlasti ra-
dovljiška kotlina, je zelo bo-
gata z vodnimi viri. Potok
Dobruša je hudourniškega
značaja. Izvira v dolini Trate
v Sp. Otoku, od koder teče
mimo zaselka Dobruša, ki je
na njegovem levem bregu.
Nato se vije za vasjo proti do-
mačiji pri Okan, kjer je bila
do leta 1915 gostilna pri Ža-
barju. Tu se mu pridruži po-
tok iz Zg. Otoka, ki izvira v
Dvorski vasi pod travnikom
Radvan, kjer je danes vaško
športno igrišče. Skupaj torej
ta voda teče v eni strugi pod
katastrskim imenom Mo-
šenjski potok (Möschnacher
bach), vendar so potok že od
nekdaj imenovali Dobruša. V
sušnem času je potok nizek
ali celo presušen do prvih bo-
gatih studencev, ki se mu že
na začetku zaselka Graben
priključijo z levega in desne-
ga brega. Bogatejši so na des-
ni strani potoka in pri prvi
pregradi - jezu, kjer je od-
vzem vode za MHE Koroša.
Potok je bil do leta 1950 kri-

stalno čist in tam, kjer je zdaj
ribogojnica, je bil najmočnej-
ši studenec, kamor so gospo-
dinje hodile prat perilo. Po-
tok je bil bogat z raki, ribami,
žabami in tudi vodne vidre so
imele v njem svoj dom. Žal
so zdaj v njem le še ribe, voda
je oporečna, razen nekaterih
studencev, posebej moram
omeniti Ferjanov studenec,
ki je še vedno neoporečen in
so ga od nekdaj imeli za zdra-
vilnega. Po vodo k temu stu-
dencu je hodila celo služin-
čad podvinskih grofov. Večje
kmetije nad pobočjem so
imele do studencev svoje ste-
ze, da so hodili po vodo. Ko je
leta 1908 vas dobila vodovod,
so se "tiste stezice, ki so vča-
sih bile," zarasle in o njih ni
več sledu. 
Potok Dobruša je imel tudi
gospodarski pomen. Od pr-
vega odvzema vode do izliva
v Savo v Globokem so bili
štirje mlini in dve žagi, sicer
pa se mlin v Mošnjah ome-
nja že v 14. stoletju, leta
1378; bil je last grofov
Ortenburških, ki so bili ta-
krat lastniki Podvina.

V Dobruši so nekoč
prali perilo

Potok, ki teče skozi zaselek Graben in se v
Globokem zliva v Savo, je bil nekoč kristalno čist.
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Radovljica

Zmagovalec spet Dušan Zorko
Šahovsko društvo SIMP Radovljica je 24. oktobra priredilo
naslednji šahovski turnir v okviru letošnjega ciklusa 14-
dnevnih petkovih šahovskih turnirjev. Tokrat se ga je
udeležilo 20 šahistov, med njimi sedem mojstrskih kan-
didatov, zmagal pa je, kot že večkrat letos, Dušan Zorko, ki
je zbral vseh 7 možnih točk. Drugo mesto je pripadlo Mate-
ju Keršiču s 5,5 točke, pred Francem Ravnikom in Markom
Pazlarjem, ki sta dosegla po 5 točk. Peto mesto je zasedel
Marjan Lužnik s 4,5 točke, nato pa skupina Drago Rabič, MK
Romuald Jovan, Anton Černe in Janez Egart s po štirimi
točkami. Deseto mesto je osvojil MK Franc Rodman s 3,5.
Naslednji turnir bo danes, 7. novembra, ob 17. uri v pros-
torih Doma upokojencev v Radovljici. J. S.

Uspehov še ni konec
Po drugem mestu v državnem prvenstvu v 1. ligi, dveh me-
daljah Dejana Tonejca na evropskem prvenstvu, radovljiški
balinarji nadaljujejo z uspehi. Na balinišču Zarje v Ljubljani
je potekalo državni pokal pokalnih zmagovalcev. Na njem je
nastopila tudi ekipa Radovljica Alpetour. V polfinalu so viso-
ko, s 13:2, odpravili Zarjo. Podobna zgodba je bila v finalu, ko
so s 13:5 premagali Zabiče. Za zmagovalno ekipo so igrali:
Dejan Tonejc, Aleš Stroj, Aleš Bobič in Boštjan Mušič. M. K.

Lep obet za naprej
Košarkarji Radovljice, ki nastopajo v 2. ligi zahod, so bili
dvakrat uspešni. V tretjem krogu so na gostovanju prema-
gali Krko mlade z rezultatom 74:64. Ob polčasu so še vodi-
li Novomeščani s 34:32. Odločilno prednost so si naši ko-
šarkarji nabrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 27:14. Koše
za Radovljico so dosegli: Goropevšek 21, Budkovič 15, De-
bevc 13, Domevščik 12, Jamnik 8, Ucman 5. Še bolj tesno je
bilo v četrtem krogu, ko so v domači dvorani gostili ekipo
Kolpe Črnomlja. Slednje so premagali šele po podaljšku.
Po treh četrtinah je vse kazalo na prepričljivo zmago Ra-
dovljice (60:50). V zadnji četrtini so dovolili, da so jih gost-
je ujeli in izsilili podaljšek, v katerem pa so bili bolj zbrani
gostitelji. Končni rezultat je bil 97:91. Za zmagovalno ekipo
so koše dosegli: Goropevšek 27, Ucman 24, Budkovič 18,
Domevščik 11, Pehadžič 6, Debevc 6, Jamnik 4, Plecity 1.
Mladinci Radovljice so v prvi ligi odigrali dve tekmi. V 4.
krogu so na gostovanju pri Domžalah dosegli prvo zmago.
Gostitelje so premagali z rezultatom 82:80. Na polovici tek-
me so imeli že 19 točk prednosti (51:32). Na koncu je bilo
tesno, s srečnim koncem za naše košarkarje. Koše za Ra-
dovljico so dosegli: Jamnik 24, Iskra 16, Hudobivnik 14,
Majetič 14, Jelešič 12. V petem krogu jim je sreča obrnila hr-
bet. Gostili so ekipo Janče in izgubili z rezultatom 66:62.
Usodna je bila zadnja četrtina, ki so jo izgubili s 28:9. Koše
za Radovljico so prispevali: Jamnik 21, Završnik 13, Majetič
11, Mat. Hudobevnik 6, Potočnik 4, Mar. Hudobevnik 3, Je-
lušič 3, Iskra 1. Na lestvici vodi ekipa Geoplin Slovana, ki je
še brez poraza. Radovljica je z eno zmago na šestem me-
stu. M. K.

Uspešna sezona za radovljiške balinarje: od leve Grega
Noč, Franci Poljanec, Grega Ribič, Aleš Bobič, Dejan 
Tonejc, Boštjan Mušič, Grega Stroj

Jure Vreček
Matjaž Klemenc

Radovljica - Pretekli teden
se je zaključila liga v malem
nogometu, ki jo organizira
Športna zveza Radovljica. V
letošnjem tekmovanju je v
dveh delih (spomladanskem
in jesenskem) v štirih kako-
vostnih ligah nastopilo kar
41 ekip, ki so v dvokrožnem
sistemu odigrali skupno kar
380 srečanj na travnatih
igriščih. Skupno je v ekipah
nastopalo več kot petsto re-
gistriranih igralcev, kar po-
meni, da je to še vedno naj-
številnejša oblika organizi-
rane rekreacije na našem
območju. Ekipe, ki so nasto-
pale v letošnjem tekmova-
nju, prihajajo iz občin Ra-
dovljica, Bled, Bohinj, Gor-
je, Žirovnica in Jesenice. 
V najmočnejši A ligi je prvo
mesto zasedla ekipa ŠD Rib-
no, v 2. ligi je prvo mesto
osvojila ekipa AS Primožič,
v 3. ligi je bila najboljša eki-
pa ŠD Vrbnje, v skupini 4.
ligi pa so končno prvo me-
sto osvojili igralci ekipe Od-
pisani.
Ligo zapuščata Adrijan in
Smola, ki letos slavi 25 let
neprekinjenega igranja v
medobčinski ligi malega no-

gometa. Lestvica v skupini
A: 1. Ribno 47, 2. AC 2400
41, 3. Prva jakostna 33, 4.
Jack Daniels 30, 5. Lipce 24,
6. Cifra 22, 7. Donat 19, 8.
Calimero boys 18, 9. Smola
16, 10. Adrijan 7. V skupini
B je zadnje kolo odločilo,
kdo bo šel v višji oz. nižji
rang. Lestvica v skupini B: 1.
AS Primožič 38, 2. Karavan-
ke 37, 3. Kašarija team 33, 4.
Lancovo 32, 5. Mošnje Co-
metal 27, 6. Pizzaria Jurček
24, 7. Pegaz 23, 8. Partizan
Žirovnica 22, 9. Mošnje 21,
10. Tastar tenis. V skupini C
napredujeta Vrbnje in Kam-
na Gorica. Lestvica v skupi-
ni C: 1. Vrbnje 38, 2. Kamna
Gorica 37, 3. Zidarstvo Grilc
34, 4. Zvezde Gorje 28, 5. A.
Gašperin 28, 6. Begne 23, 7.
Sokol bar- Grafiti 23, 8. The
Kobacay's 19, 9. Koroška
Bela 15, 10. B 52 9. V skupi-
ni D je bilo že nekaj časa jas-
no, da napredujejo Odpisa-
ni. Družbo v skupini C jim
bodo naslednjo sezono dela-
li Nadebudneži. Lestvica v
skupini D: 1. Odpisani 52, 2.
Nadebudneži 43, 3. Brezje
38, 4. Podnart 34, 5. Lancovo
mladi 33, 6. Čpinarji Ljubno
29, 7. Dvorska vas 25, 8.
Ekstremi 21, 9. Torpedo 14,
10. Utrip 14, 11. Posavec 0.

Zaključek lige 
v malem nogometu

Matjaž Klemenc

Prosim, če se lahko na krat-
ko predstaviš.
"Stara sem 12 let in hodim v
Osnovno šolo Frana Sale-
škega Finžgarja. S taekwon-
dojem sem se začela ukvar-
jati pred šestimi leti."

Kako to, da si se odločila za
taekwon-do?
"Telovadba v šoli mi je bila
premalo in želela sem še kje
pustiti odvečno energijo.
Všeč mi je bila košarka, ven-
dar sem želela nastopati v
posamičnem športu. Oče je
na plakatu opazil vpis za
taekwon-do. Vprašal me je,
ali bi poskusila in sem bila
takoj za." 

Kako bi našim bralcem na
čim bolj enostaven način
predstavila taekwon-do?
"To je borilna veščina, ki
ima veliko nožnih in ročnih
tehnik. Zdi se mi zelo zani-
miva. Z dobro voljo se da
prebroditi vse ovire, ki se
pojavljajo." 

Kako potekajo tekmovanja?
"Ene so borbe, ko se boriš v
svoji kategoriji do določene
teže ali pa do določene viši-
ne. Druga disciplina so for-
me. To je tehnika, ko moraš
čim bolj pravilno izvesti in s
tem premagati nasprotnika
v svoji kategoriji." 

Je bilo v začetku kaj strahu?
"Na začetku me ni bilo prav
nič strah. Hitro sem se vklju-
čila in dobila nekaj potrebne
samozavesti. Do prihoda na
trening nisem poznala niko-
gar s taekwon-doja. V začet-
ku mi je bilo najtežje teči
kroge po telovadnici in pra-

vilno narediti tehniko. Zelo
hitro sem vse to osvojila in z
veseljem sem hodila in še
hodim na treninge."

Kako je okolica sprejela tvo-
jo odločitev, da se poskusiš v
taekwon-doju?
"V začetku večina sploh ni
poznala tega športa. Z leti so
spoznali in sedaj mi nobe-
den "ne teži"."

Verjetno se je v tem času po-
javila tudi kriza?
"V enem obdobju sem ime-
la občutek, da mi to jemlje
preveč časa in sem za štiri
mesece prekinila. Hitro sem
ugotovila, da mi dosti časa
ostaja in se vrnila nazaj k
taekwon-doju." 

Na kaj te trener na treningu
najbolj opozarja? 
"Tukaj bi izpostavila pred-
vsem pravilno tehniko, kako
pravilno izvesti udarce."

Kje imaš največ rezerv?
"Vsekakor v borbi." 

V svoji karieri si dosegla že
kar nekaj dobrih uvrstitev?
Bi kakšno še posebej izpo-
stavila?
"Bila sem prva na medna-
rodnem prvenstvu v Italiji in
na Češkem. Lani sem bila
državna prvakinja. Vse to v
borbah do 50 kilogramov. V
spominu mi je ostal pokal iz
Slavonskega Broda, kjer
sem do odločilne zmage pri-
šla po kar nekaj podaljških.

Zanimivo je bilo tudi na prvi
tekmi, kjer sem takoj izpa-
dla, a zaradi skromne kon-
kurence dobila pokal, kar mi
je res dalo velik zagon za
delo vnaprej." 

Verjetno se ob športu in šoli
najde še kaj prostega časa?
"Gotovo se najde nekaj pro-
stega časa, a vseeno, na prvo
mesto postavim, da je vse
postorjeno za šolo in tre-
ning."

Kakšno sporočilo bi poslala
vsem tistim, ki si želijo po-
skusiti v tem športu?
"Dosti se jih v začetku sezo-
ne vpiše, a do konca leta
ostanejo le redki. Ne obupaj-
te prehitro!"

Ne obupajte prehitro
Taekwon-do je za mnoge nepoznana športna disciplina. Pia Demšar ga je dodobra spoznala in 
ob tem dosegla že lepe rezultate.

Talentirana Pia Demšar
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Šport

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

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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Šobec Lesce ne da vrha
Leški nogometaši nadaljujejo z uspešnimi igrami v prvi
gorenjski ligi. V osmem krogu so na gostovanju v Bohinju z
2:1 premagali gostitelje. V polno sta zadela Zupančič in G.
Gorišek. V naslednjem krogu so na domačem igrišču gostili
zelo neugodno ekipo Velesovega. Tudi tokrat niso razočarali
in na koncu so bili boljši z rezultatom 3:1. V polno so zadeli
J. Gorišek, Dolar in Lajič. Leščani so na vrhu lestvice s 24
točkami. Na drugem mestu je ekipa Niko Železniki s štirimi
točkami manj. Še eno manj ima ekipa Naklega. M. K.

Po štirih tekmah polovičen uspeh
Po dveh uvodnih zmagah so radovljiški rokometaši zabeležili
dva poraza. Najprej so morali priznati poraz na gostovanju pri
ekipi Škofljica. Gostitelji so slavili minimalno zmago z 32:31. V
polno so za Radovljico zadeli Leskovec 7, Krt 6, Janež 5, Zabret
3, Rebolj 3, Bombač 3, Primožič 2, Pirman 1, Batos 1. Enako
usodo so doživeli v domači tekmi, ko so gostili ekipo Kranja.
Gostitelji so dobro začeli, nadaljevanje pa je pripadlo gostom.
Z boljšo igro v obrambi so Radovljičani uspeli razliko zmanjša-
ti na štiri zadetke, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. Gole za
Radovljico so dosegli: Leskovec 7, Primožič 4, Pirman 3, Rebolj
2, Batos 2, Krt 2, Zabret 1. Končni rezultat je bil 25:21 za Kranj-
čane. Po štirih odigranih kolih na lestvici 2. rokometne lige
center sta na vrhu Škofljica in Kranj s po enim porazom. Ra-
dovljica je na četrtem mestu z dvema zmagama in dvema po-
razoma. M. K. 

Radovljica

Domača dvorana v ligi prvakov bo Tivoli
Odbojkarji ACH Volleyja, ki so minuli torek odigrali prvo
letošnjo tekmo v ligi prvakov ter na gostovanju pri fa-
voriziranem Trentinu Volley izgubili s 3:0, bodo prvo tekmo na
domačem igrišču odigrali ta torek. "Domače" igrišče pa v ligi
prvakov zanje ni radovljiška dvorana, kot je to v srednjeevrop-
ski ligi, ampak dvorana Tivoli, ki je primerna za nastopanje v
najmočnejšem evropskem odbojkarskem tekmovanju. V njej
prvaki v torek ob 20.15 pričakujejo moštvo Aon hot Volleys.
Vstopnice za tekmo so že v prodaji. Za posameznike so 5
evrov, za skupine nad deset 1 evro na osebo, tradicionalno pa
bo organiziran tudi prevoz z Gorenjskega. V. S.

Sabina Jovan

Begunje - Roblekov dom je
gotovo najbolj opevana in
ena najbolj obiskanih pla-
ninskih postojank v našem
sredogorju. Najprej seveda
po zaslugi Avsenikov, po-
tem pa zaradi prelepe raz-
gledne lege, gostoljubnosti
in dostopnih poti. Tudi v
zimskem času ima vse več
obiskovalcev, ki jih spodbu-
ja akcija Planinskega druš-
tva Radovljica, Športne zve-
ze Radovljica in Turistične-
ga društva Begunje. Tradici-
onalna akcija Prijatelji Be-
gunjščice poteka že pet let
od začetka novembra do
konca aprila.
Roblekov dom stoji na 1657
metrov visoki zahodni rami
plečate Begunjščice in se
imenuje po lekarnarju in
pobudniku planinstva Hu-
gonu Robleku. Leta 1933 je
nasledil Vilfanovo kočo, ki
so jo 1909 postavili nekoli-
ko niže ob rudniku manga-
nove rude. Po vojni so ga
morali obnoviti, sedanjo
vzorno planinsko podobo pa
je dobil leta 2005. Dom je
izven sezone odprt vse lepe
vikende in praznike. Gospo-
dar Jože Marolt in njegov
pomočnik Stane Prešern s
svojima boljšima polovica
izmenično skrbita, da pla-
ninci ne ostanejo brez
okrepčila. Večkrat iz doline
prineseta tudi 20 kilogra-
mov težak nahrbtnik, zato
lahko pohodniki prispeva-
mo k oskrbi vsaj s kakšnim
polenom, ki ga poberemo s
skladovnic ob poti. Prijatelje
Begunjščice pred vhodom
čaka skrinjica z zvezkom,
kamor vpisujejo svoje vzpo-
ne. Poleg boljšega počutja in
kondicije so za vsaj deset-
kratni trud nagrajeni še z
lično majico.
Tiha človeška tekmovalnost
postaja pri pohodih na "hiš-
ne" gore vse glasnejša in ne-
kaj junakov (pravzaprav ju-
nakinj) v pičlega pol leta
preseže magično stotico. Na
koncu se tako nabere več kot
10 tisoč premaganih višin-
skih metrov, saj se jih 
večina odpravi na pot od
Doma v Dragi in se v dobrih
2 urah (in pol) povzpne za
1000 metrov! Ne ustavi jih
niti vreme, ki mnoge spravi
"za zapeček" in celo ob sne-
ženju je redkost utirati sve-
žo gaz. Pravzaprav je edina
prava nadloga, ko zdrsana
pot poledeni, zato so palice
in dereze nepogrešljive. 
Rekorderka Robleka je kle-
na Gorenjka Dora Janc (151
vzponov v letu 2005, 105 le-
tos), ki s svojimi sopotnica-
mi dokazuje, da je vedno
pot, kjer je volja! Težko je
verjeti, da si je oprtala že
sedmi križ. Neutrudljivost
je z letošnjimi 104 pohodi
pokazala tudi Slava Čop
(vidi se, iz čigavega "testa" je

njen sin, zlati olimpijec Iz-
tok). Njuna "zasledovalka"
Dani Ferlic na tretjem me-
stu je zbrala 57 vpisov. Le tri-
krat več vzponov je letos
zbral najvztrajnejši moški
Jože Urbančič, nekaj čez 40
pa so jih nanizali Matevž
Demšar, Stane Gracelj in
Jani Filipič (sicer tast veslača
Iztoka Čopa). Omeniti in po-
hvaliti je treba tudi najstarej-
šo udeleženko Pavlo Mulej,
ki je kljub 80 letom kar 24-
krat dosegla visoki cilj. Sicer
pa se letno število odraslih
udeležencev suče okoli 70,
ki se jim pridruži nekaj mla-
dincev.
Najbolj tekmovalnim in naj-
hitrejšim je 1. maja na voljo
gorski tek na Roblek. Časi,
izmerjeni na letošnji prvi
preizkušnji, so za navadne
hribohodce osupljivi. Kljub
neprijaznim pogojem je naj-
hitrejši (Simon Alič) z napo-

rnim klancem iz Drage pre-
ko Planince opravil v pičlih
39 minutah! Od peščice
žensk je najhitrejši Olgi
Grm rezultat le za nekaj se-
kund ušel preko ene ure. To-
rej, kdor se počuti dovolj
motiviranega in sposobnega,
da se pomeri z njimi, ima še
pol leta časa za pripravo!
Ostali jo lahko na Roblek
uberemo po še kakšni drugi
poti in uživamo v svojem
tempu in lepotah narave. Z
begunjske strani nas vabi
pot preko Sv. Petra in Polj-
ške planine, ali iz Drage na
Preval in čez Rožo. Izpod
Tinčkove koče vodi manj ob-
ljudena in bolj razgibana
pot. Znano izhodišče je tudi
Ljubelj, od koder preko Ze-
lenice pridemo do doma po
severnem ostenju. Od Lju-
belja je udobno speljana
Bornova pot z znamenitim
tunelom, ki nas najprej pri-

pelje do Prevale. Vsi našteti
pristopi zahtevajo vsaj 2 do 3
ure povprečne hoje. Ob pri-
mernem vremenu seveda
vabi tudi vrh (približno uro
hoda od koče), ki je z
2060,21 metra najvišja toč-
ka občine. Krepki fantje
markacisti iz PD Radovljica
so letos utrdili najbolj izpo-
stavljene dele poti, tako da je
korak bolj varen predvsem
za manj utrjene planince.
Posebno lepo doživetje pa je
visoko nad dolinskimi tego-
bami in hrupom preživeti
najdaljšo noč, ki je vse bliže.
Silvestrovanje na Robleku je
vedno veselo, zato se je po-
trebno dovolj zgodaj prijavi-
ti, saj je prenočišč le 34. Od-
ločitev "iti ali ne iti " na Ro-
blek je lahka, vprašanje je le,
s kakšnim namenom in na-
črtom poti. A še lepše se bo
imel, kdor bo "ljubco s sabo
vzel"!

Odpravite se na Roblek
Začela se je letošnja pohodniška akcija Prijatelji Begunjščice, ki bo trajala vse do pomladi.

Dobrodošli, prijatelji Begunjščice

Na vrhu nikoli nismo sami.

Lani so gledalci v Tivoliju pripomogli k odličnem vzdušju,
tudi letos pa odbojkarji pričakujejo njihovo podporo.
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Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

Trgovina TWO WAY ponuja modna oblačila 
za najstnike in odrasle.

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

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

Pestra ponudba računalnikov in računalniške opreme

Cvetje Miko

Urejanje vrtov in okolice, stanovanj 
in poslovnih prostorov

Vabljeni 

v Beti trgovino 

v trgovskem centru, 

kjer nudimo 

novo 

kolekcijo

PRIREDITVE V TRGOVSKEM
CENTRU MERCATOR V
LESCAH NOVEMBRA 2008

Sobota, 8. novembra, ob 16. uri: 

Martinovanje - vabijo vas na veselo Martino-
vanje, kjer si boste ogledali stiskanje grozdja,
krst vina ter okušali prave Martinove kanapeje
ob poslušanju domače glasbe. Otroci pa bodo
ustvarjali v delavnici.

Sobota, 15. novembra, ob 10. uri:

otroška delavnica Gozdni ježek

Sobota, 22. novembra, ob 10. uri: 

nastop ansambla Resonanca 

Sobota, 29. novembra, ob 10. uri: 

Geza in etno skupina Halgato - znova so v
goste povabili znanega prekmurskega hu-
morista Gezo, ki vas bo z etno skupino Halga-
to zabaval ob prekmurskih specialitetah!

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

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

Privoščite 
svojim nogam najboljše 

in jih obogatite 
s kvalitetno kolekcijo 

nogavic

Martinovanje 
z najboljšim sosedom
Martinovanje je čas, ko sveti Martin spre-
meni mošt v vino. V vinorodnih okoliših je
martinovo postalo pravi zahvalni dan za
dobro letino in priložnost za pravo in prvo
pokušino novega vina. 

Sv. Martin je krščanski svetnik, ki se je rodil leta 316 na
Madžarskem, kasneje pa je živel v Italiji. O njem obsta-
jajo različne legende. Najbolj znana je tista, ko je svoj
vojaški plašč prerezal na pol in polovico ponudil
obubožanemu siromaku. Sv. Martina so za vinskega
svetnika imenovali ljudje, ker so dnevi praznovanja sov-

NOVA JESENSKO-ZIMSKA KOLEKCIJA

padali z dnem, ko ima god (11. novembra). Prav okoli tistih
dni se povečini konča delo na poljih in je vino že v sodih. 
Znan ljudski rek pravi, da na martinovo 'Sv. Martin spremin-
ja mošt v vin'. Do tega dne se mošt obravnava kot nečisto
in grešno novo vino, ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo
vino. V skladu s šegami in navadami lahko blagoslov opravi
nekdo, ki se preobleče v škofa. Ob praznovanju v vinorod-
nih predelih pripravijo tudi pojedine, pri katerih so naj-
pogosteje na jedilniku gosi in mlinci, postrežejo pa vam mla-
do vino različnih sort. 
V soboto pa vas na veselo martinovanje vabijo tudi v Les-
cah, kjer si boste ogledali stiskanje grozdja, krst vina ter si
privoščili kakšno Martinovo dobroto.

PS
 M

er
ca

to
r 

d.
d.

, D
un

aj
sk

a 
c.

 1
0

7,
 L

ju
bl

ja
na



občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK 07.11.2008 stran   16

deželne novice
Deželne novice, petek, 7. novembra 200816

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
g

la
s.

si

Marjana Ahačič

Radovljica - Člani gorenj-
skega društva Šparon
pričakujejo, da bo letošnja
letina gorenjskega vina obil-
na in kakovostna. "Lani smo
ga pridelali 55 litrov, letos ga
bo zagotovo 75 litrov," je
povedal predsednik društva,
ki že štirinajsto leto z last-
nim, gorenjskim vinom pol-
ni unikatne steklenice
žlahtne kapljice, Ciril
Globočnik. Društvo, ki so ga
malo za šalo pred leti us-
tanovile družine Globočnik,
Ažman, Klement in Smolej,
se z vinogradništvom ukvar-

ja sicer ljubiteljsko, a tako
zares, da so jim letos poleti
zaupali tudi skrb za cepič
stare mariborske trte. "Na
vrtu gostilne Kunstelj v
Radovljici je očitno pravo
mesto zanjo," je povedal
Aleš Klement. Prav pre-
senečeni smo, kako visoko
je zrasla v tem kratkem času
- očitno ima pravo okolje in
prave skrbnike, prav gotovo
pa tudi edinstven pogled na
Triglav." Pred zimo jo bodo
Šparonovi zaščitili in če jo
bodo dovolj skrbno obrezali,
bi lahko iz njenega grozdja
že čez dve leti stiskali prvo
vino. 

Peter Kolman, 
Marjana Ahačič

Begunje, Srednja Dobrava -
Združenje borcev in udele-
žencev NOB Radovljica je
glavno komemorativno slo-
vesnost pripravilo v graščin-
skem parku na pokopališču
talcev v Begunjah. Program,
ki ga je pripravila in vodila
Monika Štefelin Sukič, so so-
oblikovali recitatorji domače
osnovne šole, Gabrijela Sukič,
oktet Lip Bled, častna četa Slo-
venske vojske, nosilci prapo-
rov in recitatorka Marija Sitar.
Slavnostni govornik dr. Ivan
Kristan je v nagovoru izposta-
vil misel Staneta Šinkovca, da
so grobovi talcev postali sino-
nim upora in boja za svobodo.
"Vse te žrtve obtožujejo in
opominjajo. Zaradi spomina
nanje, ki so svoja življenja dali
zato, da mi danes živimo v
svobodi, se moramo upreti po-
skusom revizije zgodovine in
razvrednotenja narodnoosvo-
bodilnega boja ... Sprave ne bo
mogoče doseči s potvarjanjem
zgodovine NOB in brisanjem
zgodovinskega spomina, am-
pak z znanstvenim in objektiv-
nim presojanjem vseh dejstev
med drugo svetovno vojno, ko
je bil slovenski narod obsojen
na smrt in je za svoj obstoj
moral biti oborožen boj zoper
okupatorja." Govornik je še
poudaril, da je za spravo po-
trebno uresničiti geslo: Ne po-
zabiti, ampak oprostiti. 
K spomeniku padlih borcev na
grobišču talcev v Begunjah je
venec predsednika Republike
Slovenije dr. Danila Türka
položil generalni sekretar
Urada predsednika Stojan
Tramte.
Krajevna skupnost Srednja
Dobrava je s krajevno organi-
zacijo Srednja Dobrava in OŠ
Staneta Žagarja v Lipnici spo-
minsko slovesnost na dobrav-
skem pokopališču pripravila
že teden dni prej. "Vesel sem,
da nam je po petletnem priza-
devanju uspelo dokončno ure-
diti pokopališče padlih in
umrlih borcev druge svetovne
vojne, ki je bilo po načrtih ar-
hitekta Borisa Kobeta tu ureje-
no že leta 1957. Zadovoljni
smo, ker je občina našla sred-
stva tudi za obnovo spomeni-
ka padlim v prvi svetovni voj-
ni, z donatorskimi sredstvi pa
smo lahko obnovili še obrobni
zid pokopališča," je povedal
Franc Ješe, prizadevni skrbnik
obeležja in organizator spo-
minskih srečanj na Srednji
Dobravi. Tudi tokrat se je na
slovesnosti spomnil vseh, ki
so padli v vojnah za Slovenijo -
tako tistih fantov in mož, ki so
svoja življenja pustili na mo-
riščih prve svetovne vojne,
kot narodnega heroja in ne-
kdaj dobravškega učitelja Sta-
neta Žagarja ter njegovih so-
borcev, ki so prav tako poko-
pani na pokopališču na Sred-
nji Dobravi.

Dan spomina na mrtve
Tudi letos so ob dnevu spomina na mrtve po vsej občini potekale številne spominske slovesnosti.
Tudi na grobovih, ki spominjajo in opominjajo na trpljenje in grozote vojne. 

Prvi november na radovljiškem pokopališču I Foto: Anka Bulovec

Spominska slovesnost v Begunjah I Foto: Anka Bulovec

Franc Ješe na spominski slovesnosti na pokopališču na Srednji Dobravi

Trta je obilno
obrodila

Radovljica

Dan odprtih vrat 
Center za usposabljanje, delo in varstvo, nekdanji dom Ma-
tevža Langusa, v torek, 11. novembra, vabi na dan odprtih vrat.
Varovanci in strokovni delavci na Cesto na Jezerca 17 vabijo
dopoldan od 10. do 12. in popoldan od 15. do 17. ure. M. A.

www.gorenjskiglas.si


