deželne novice

Deželne novice so časopis Občine Radovljica

Odgovorna urednica: Marjana Ahačič

Časopis izhaja enkrat mesečno

www.radovljica.si

Želim samo streljati
tako, kot znam

Na najtežji preizkus
odhaja v ZDA

Dora Oblak, 67-letna lokostrelka iz
Radovljice je na Evropskem prvenstvu 3D z
instinktivnim lokom na Trakoščanu prejšnji
mesec osvojila zlato medaljo in dokazala, da
za najvišja mesta nikoli ni prepozno.

Domen Pavlič, 24-letni član PGD Begunje, se
prihodnji teden skupaj s kolegom Maticem
Zupanom iz PGD Mošnje odpravlja na
svetovno prvenstvo v najtežji gasilski
disciplini na svetu Firefighter Combat
Challenge (FCC) v ZDA.
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Dosegali cilje in pustili sledi

Predstavljen proračun
za prihodnji dve leti

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža langusa je sredi oktobra s slovesnostjo zaznamoval
60-letnico delovanja.

Župan Ciril Globočnik je konec oktobra na
izredni seji občinskemu svetu predstavil
proračun za prihodnji dve leti. Obravnava
osnutka in razprava o proračunu sledita na redni
seji prihodnjo sredo, 7. novembra.

Marjana Ahačič
V Baročni dvorani Radovljiške graščine je bila sredi oktobra osrednja slovesnost ob
60-letnici CUDV Matevža
Langusa. Leta 1952 je takrat
še zavod Matevža Langusa v
Kamni Gorici sprejel prve
otroke z motnjami v duševnem razvoju iz vse Sloveni-

je. Leta 1991 se je 54 otrok
in mladostnikov preselilo v
nove prostore na obrobju
Radovljice, v zadnjih letih
pa so v okviru centra odprli
tudi štiri stanovanjske skupnosti in dve enoti varstveno delovnega centra v Radovljici in na Jesenicah, kjer
delujeta tudi trgovinici z izdelki uporabnikov.

»Danes skrbimo za celostno
obravnavo mladostnikov,
otrok in odraslih, vse dni v
letu, z možnostjo izbire med
različnimi programi in vsebinami. Za 185 uporabnikov
izvajamo programe na sedmih lokacijah po Gorenjski.
V zadnjih letih so potrebe nakazovale intenziven razvoj
programov za odrasle. Lahko

se pohvalimo, da večina odraslih stanovalcev živi v štirih
bivalnih enotah in da program vodenja varstva in zaposlitve izvajamo v dveh novih varstveno delovnih centrih,« je v slavnostnem nagovoru dejala direktorica CUDV
Matevž Langus Tea Beton.
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Marjana Ahačič
Občinski svetniki so v četrtek, 25. oktobra, na drugi izredni seji prisluhnili predstavitvi osnutka proračuna za
prihodnji dve leti. V osnutku
proračuna za leto 2013 je
tako, kot je svetnikom pojasnil župan Ciril Globočnik,
načrtovanih 18,2 milijona
evrov prihodkov in 19,5 milijona odhodkov, za leto 2014
pa 15,9 milijona evrov prihodkov in 17,3 milijona odhodkov. »Ob nižji prihodkovni strani proračuna, ki je
posledica slabšanja gospodarske in javnofinančne situ-

acije, ostaja višina nekaterih
zakonskih obveznosti in nujnih programov nespremenjena, kar vpliva na znižanje
investicijskega deleža proračuna.« Tekoči in transferni
odhodki tako predstavljajo v
letu 2013 52,31 odstotka in v
letu 2014 57,85 odstotka vseh
odhodkov, investicijski pa v
letu 2013 47,69 odstotka in v
letu 2014 42,15 odstotka.
Za investicije bo Občina Radovljica v letu 2013 namenila 47,69 odstotka vseh odhodkov, v letu 2014 pa 42,15
odstotka.
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Obdarili že skoraj dvesto otrok
Prejšnji teden je župan Ciril Globočnik v prostorih Občine
pripravil sprejem za novorojenčke in njihove starše, ki jih je
pozdravil in jim izročil darilo Občine. Ta je v Radovljici urejena z odlokom o pomoči za novorojence, in sicer v obliki
vrednostnega bona za nakup potrebščin in oblačil za otroke
– za prvega novorojenca v višini 130 evrov, za drugega novorojenca v višini 150 evrov ter za tretjega in vsakega nadaljnjega v višini 200 evrov – ter knjižnega darila. Starši lahko
pravico do pomoči uveljavljajo s predložitvijo pisne vloge.
Letos je bilo obdarovanih že 197 otrok, do konca leta pa
bodo na Občini pripravili še tri podelitve za 49 otrok; skupaj
bo tako v letu 2012 obdarovanih 246 otrok, medtem ko jih
je bilo lani le 143. M. A.
»Rad živim in puščam sledi,« je bila osnovna misel osrednje prireditve, ki so jo ob 60–letnici v sredo pripravili uporabniki
CUDV Matevž langus. / Foto: Gorazd Kavčič
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stanovanjski del
že do pomladi

Petdeset let leške šole

Po moravskih poteh

Osnovna šola v Lescah ima
dolgo tradicijo. Pot do polne
osemletne šole, danes
devetletke, pa ni bila tako
samoumevna kot v drugih
krajih, pojasnjuje ravnatelj
Janez Zupan.

Na tridnevnem popotovanju
smo spoznali deželo, kjer
leži radovljiško prijateljsko
mesto Ivančice in kjer je bil
rojen oče Antona Tomaža
Linharta.

Kako smo pripravljeni
na potres?
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Po večjem potresu bi dlje
časa trajale razmere, na
katere kot posamezniki ali
družba nismo najbolje
pripravljeni.
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Skoraj sto novih stanovanj
in knjižnica v centru
Radovljice. Povpraševanje
veliko, cene odvisne od lege
in velikosti enote.

Župan Ciril Globočnik je staršem čestital in izročil darila.
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sprememba volišč v Zapužah, radovljici
in na Brezjah
Volitve predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 11. novembra, bodo potekale v Zapužah, na Brezjah in v Radovljici na
spremenjenih voliščih, so sporočili iz okrajne volilne komisije. Krajani Zapuž in Zgoše bodo lahko glasovali v poslovnem prostoru (bivše Tapetništvo), Zapuže 16. Krajani Brezij, Črnivca, Noš, Dobrega Polja in Peračice bodo volili v
Domu krajanov Brezje, volivci z Gradnikove ceste ter Ulice
Staneta Žagarja 31, 33, 35, 43a in 45 v Radovljici pa v prostorih Technoplasta (bivši Merkur), Gorenjska cesta 41, v Radovljici. M. A.
Radovljica

poslanski večer z Alenko Jeraj
Izvršni odbor SDS Radovljica je tudi letos tako kot vsako
leto organiziral tematski pogovor z namenom predstavitve
aktualnih političnih tem. Tokrat so sredi oktobra v luči sprejemanja aktualnih vladnih reform v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice pripravili poslanski večer z Alenko
Jeraj. Kot so sporočili z IO SDS, je dolgoletna poslanka Državnega zbora in predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za notranje zadeve med
drugim govorila o izzivih, s katerimi se soočajo pri sprejemanju ključnih strukturnih reform na področju pokojninskega sistema in trga dela, ter usklajevanjih s socialnimi partnerji in opozicijo. »Beseda je tekla tudi o ukrepih za sanacijo bančnega sistema, ki med drugim predvidevajo ustanovitev tako imenovane slabe banke. Sledila je živahna in polemična razprava, v kateri pa se je večina strinjala, da so
predlagani ukrepi nujni za zajezitev gospodarske in finančne krize v Sloveniji,« so dogajanje povzeli na v izvršnem
odboru SDS Radovljica. M. A.
Radovljica

ustanovili občinski odbor pozitivne slovenije
V začetku oktobra so v Radovljici ustanovili občinski odbor
Pozitivne Slovenije. Iniciativno skupino za ustanovitev je
vodil Marjan Butorac iz Krope. Za predsednika radovljiškega odbora Pozitivne Slovenije je bil izvoljen Anton Kapus, v
svet radovljiške PS pa so bili izvoljeni Barbara Mandelj, Rok
Globočnik in Robert Primožič. Ustanovnega srečanja so se
udeležili tudi predstavniki strankinega vodstva in poslanci,
med njimi Alenka Pavlič, Jani Möderndorfer in Alenka Bratušek ter predsednik stranke Zoran Janković. Janković je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da se na Gorenjskem in
drugod po državi ustanavljajo občinski odbori, kar je po
njegovem prepričanju znak, da je stranka na pravi poti. Svet
občinskega odbora bo v prihodnjih dneh formiral lokalni
izvršni odbor in imenoval druge organe, ki so potrebni za
delovanje občinskega odbora. M. A.

Za predsednika države
se potegujejo trije kandidati
Bliža se volilna nedelja, 11. novembra, ko bomo petič v samostojni sloveniji volili predsednika države.
Kandidati so trije: Milan Zver, Borut pahor in danilo türk.
Danica Zavrl Žlebir
Kandidatov še nikoli ni bilo
tako majhno število. Leta
1992 je kandidiralo osem
kandidatov (od tega dve ženski), leta 1997 prav tako
osem, leta 2002 devet (od
tega ena ženska), leta 2007
sedem (od tega dve ženski).
Tudi letos je kandidaturo
napovedalo petnajst kandidatov in kandidatk, toda do
izteka roka za vložitev kandidatur so na situ ostali le
trije, ki jim je uspelo zbrati
bodisi dovolj podpisov volivcev bodisi dovolj podpisov
poslancev. Sedanji predsednik države Danilo Türk, ki
ni želel kandidirati pri nobeni stranki, je za kandidaturo
zbral 13 tisoč podpisov (dovolj bi jih bilo že pet tisoč)
volivk in volivcev. Poslanec
državnega zbora Borut Pahor, kandidat stranke SD, bi
moral poleg tega zbrati še tri
tisoč podpisov, zbral jih je
skoraj tisoč petsto več.
Evropski poslanec Milan
Zver gre na volitve kot kandidat strank SDS in N.Si, k
temu pa bi potreboval podpise treh poslancev državnega zbora. Podprlo ga je kar
trideset poslancev.
Sedaj je tudi že znan vrstni
red, kako bodo kandidati
razvrščeni na glasovnicah.
Državna volilna komisija je
namreč izžrebala naslednji
vrstni red: Borut Pahor, Da-

Danilo Türk / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi letos je
kandidaturo
napovedalo petnajst
kandidatov in
kandidatk, toda do
izteka roka za vložitev
kandidatur so na situ
ostali le trije, ki jim je
uspelo zbrati bodisi
dovolj podpisov
volivcev bodisi dovolj
podpisov poslancev.

nilo Türk in Milan Zver.
Vse tri kandidate slovenska
javnost, ki jo zanima politika, zelo dobro pozna. Dani-

Milan Zver / Foto: Gorazd Kavčič

Borut Pahor / Foto: Gorazd Kavčič

la Türka, doktorja pravnih
znanosti, ki je delal kot profesor na pravni fakulteti,
leta 1992 je postal prvi slovenski veleposlanik v OZN,
bil tudi pomočnik prejšnjega generalnega sekretarja
Kofija Annana za politične
zadeve, poznamo predvsem kot predsednika države od leta 2007. Na takratnih volitvah je v drugem krogu premagal tekmeca Lojzeta Peterleta in
na predsedniškem položaju nasledil Janeza Drnovška. Tudi Milan Zver je
doktor znanosti, v politiki
pa se je kot sodelavec Jožeta Pučnika začel pojavljati
v začetku devetdesetih let.
Med drugim je bil državni
svetnik, najbolj opazen pa

je bil v času prejšnje Janševe vlade (2004–2008) kot
minister za šolstvo in
šport. Trenutno je poslanec v evropskem parlamentu, kjer je član Evropske ljudske stranke. Borut
Pahor je na politični sceni
še iz časov ZSMS. Bil je
tudi član CK ZKS, poslanec državnega zbora pa je
od leta 1990. Vmes je bil
tudi poslanec evropskega
parlamenta, leta 2008 pa
je s stranko SD zmagal na
volitvah in postal predsednik vlade. Po lanskih
predčasnih volitvah je moral oditi s čela vlade, prav
tako ni več predsednik
stranke SD, pač pa ga je ta
kot svojega kandidata podprla za predsednika države.

Dosegali cilje in pustili sledi
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»Veliko družin in posameznikov je v različnih vlogah
tkalo našo zgodovino. Otroci, odrasli in mladostniki z
motnjo v razvoju so narekovali razvoj centra, zaposleni
so sledili potrebam, dodajale
znanje, izkušnje, iskali nove
poti, kako priti do cilja. Veliko ciljev smo že dosegli in
pustili sledi. Pri pregledu
zgodovine danes lahko z gotovostjo rečem, da smo bili
vedno tam, kjer so nas potrebovali. In trdno verjamem,
da je bil začetek našega centra tudi začetek organizirane
skrbi za osebe z motnjo v
duševnem razvoju na območju Gorenjske.«
Kot je še poudarila Betonova, ima center kljub zavidljivim rezultatom, ki so jih na
področju skrbi za osebe s
posebnimi potrebami dosegli v zadnjih letih, še veliko
načrtov za prihodnost. »Vidimo jo v sodobnem centru,
ki namenja celovito pozornost osebam z motnjami v

razvoju in njihovim družinam, centru, ki sliši posameznika in sledi njegovim potrebam ter zagotavlja kvalite-

tno življenje, odprto in vključeno v okolje. Veliko ciljev je
še pred nami. Prepričana
sem, da naš razvoj ni končan

in da bomo vedno našli izzive in cilje, ki jim bomo sledili v dobro uporabnikov, ki
nas potrebujejo.

Franc Hočevar, svetovalec predsednika republike, tea Beton direktorica Cudv, župan Ciril
globočnik, Cveto uršič z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nataša pristov z
vdC radovljica, nekdanja direktorica Cudv Zvonka štefančič in Franc Markelj, nekdanji
ravnatelj Oš Antona Janše / Foto: Gorazd Kavčič
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Predstavljen proračun za prihodnji dve leti
1. stran
Kot je še pojasnil župan, je
izvedba nujnih večjih načrtovanih investicij vezana na
najem namenskega dolgoročnega kredita: v letu 2013
nekaj manj kot 1,4 milijona
evrov za dograditev vrtca v
Lescah, leta 2014 pa skoraj
prav toliko za komunalno
infrastrukturo v Kropi (primarna in sekundarna kanalizacija, čistilna naprava, vodovod), kar bo omogočilo

pridobitev skoraj dveh milijonov nepovratnih sredstev
strukturnega sklada.
Druge večje načrtovane naložbe v obeh osnutkih proračunov so gradnja nove
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in dokončanje komunalne opreme na Vurnikovem trgu, gradnja primarne in sekundarne kanalizacije v Begunjah, gradnja
vodovoda Hraše–Ledevnica
in rekonstrukcija obstoječe
stavbe vrtca v Lescah. Za so-

financiranje investicij je v
letu 2013 načrtovana pridobitev 3,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, v letu
2014 pa 1,4 milijona.

nancirajo z nepovratnimi
sredstvi, in zagotavljanje finančnih sredstev za vzdrževanje občinskega premoženja.
To pomeni, da se bomo kljub
moji načelni nenaklonjenosti
zadolževanju morali zadolžiti. Zato predlagam najem namenskega dolgoročnega kredita, saj v nasprotnem primeru kljub varčevanju ne bomo
mogli izvesti večjih investicij,« je dejal župan Globočnik, vseeno zadovoljen, da
občina načrtovanim kreditom
navkljub ostaja krepko pod
tisto mejo zadolženosti, ki jo
občinam dovoljuje zakon.

Občina še pod dovoljeno
mejo zadolženosti
»Pri načrtovanju odhodkov so
bili upoštevani zagotavljanje
izpolnjevanja zakonskih obveznosti, dokončanje ali nadaljevanje začetih investicij,
izvedba investicij, ki se sofi-

Srednja Dobrava

Spominska slovesnost na pokopališču
Krajevna skupnost Srednja Dobrava je v sodelovanju s krajevno organizacijo Združenja borcev za vrednote NOB in
OŠ Staneta Žagarja Lipnica že v četrtek, 25. oktobra, na domačem pokopališču pripravila slovesnost v spomin na vse
padle in umrle talce in borce ter druge, ki počivajo na dobravskem pokopališču. »Spomin je vrlina, ki človeku daje pravico in dolžnost, da ne pozabi svojih prednikov. Na tej sveti
dobravski njivi so naši starši, sovrstniki, življenjski sopotniki, otroci, učitelji, tudi Stane Žagar, ki je zaznamoval dobo
med prvo in drugo svetovno vojno prav na naši Dobravi,« je
na slovesnosti med drugim dejal slavnostni govornik Franc
Ješe. »Še nas je nekaj njegovih učencev in prav spomini na
učitelja nas zavezujejo, da se spomnimo, kako nas je vodil
v življenje, v kmetovanje in v družbo, ki bo spoštovala vsakega, ne glede na imetje in pokolenje.« M. A.

Prihodnji teden
nadaljevanje

Na izredni seji je župan Ciril Globočnik svetnikom predstavil proračun za leti 2013 in 1014.

Računsko sodišče izreklo negativno mnenje
Računsko sodišče je izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja občine Radovljica v letu 2010.
Občina je večino nepravilnosti odpravila že med revizijskim postopkom.
Marjana Ahačič
Sodišče je v poročilu, ki ga je
izdalo 12. oktobra, med drugim ugotovilo, da župan – v
obravnavanem času je bil to
še Janko S. Stušek, ni pravočasno obvestil občinskega
sveta o prerazporeditvi sredstev iz bilance prihodkov in
odhodkov v račun financiranja v znesku 49.081 evrov.
»Z opravljenimi prerazporeditvami sredstev je občina
spremenila posamezna področja proračunske porabe
nad dovoljeno omejitvijo, v
letu 2010 je prevzela za
223.887 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih
sredstev na proračunskih
postavkah,« je med drugim
zapisano v poročilu, ki ugo-

tavlja tudi nepravilnosti v
postopkih javnega naročanja. »V treh primerih dodatnih del v skupnem znesku
416.532 evrov občina ni po
ustreznem postopku oddala
javnega naročanja, dodatna
dela v znesku 125.230 evrov
niso bila dogovorjena s pogodbo oziroma z aneksom,
na pogajanja je povabila le
dva od štirih ponudnikov,
javnega naročila po odprtem
postopku ni vodila v skladu
s predpisi o javnem naročanju, spremenila je obseg javnega naročila, tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila in s tem tudi vsebino razpisne dokumentacije
ter se o zmanjšanju obsega
javnega naročila dogovarjala
le z najugodnejšim ponu-

pred pregledom upoštevalo
njena pojasnila. »Z negativnim mnenjem za poslovanje
v letu 2010 nismo zadovoljni, sam postopek revizije pa
je bil pozitivna izkušnja za
izboljšanje prakse delovanja
občinske uprave, predvsem
na področju javnega naročanja in tolmačenja ter izvedljivosti zakonodaje. Iz poročila
je razvidno, da je občina v
času izvajanja revizije takoj
ukrepala, in sicer z odpravljanjem pomanjkljivosti in
izvedbo popravljalnih ukrepov. Med postopkom revidiranja smo povsod, kjer je bilo
to mogoče, ugotovljene nepravilnosti že odpravili. Zaradi takšnega ravnanja Računsko sodišče tudi ni zahtevalo odzivnega poročila.«

dnikom, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa ni
upoštevala zakonskih plačilnih rokov.«
Računsko sodišče, kot še
piše v poročilu, je Občini
Radovljica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja,
ki se nanašajo predvsem na
krepitev notranjih kontrol,
odzivnega poročila pa ni
zahtevalo, ker so bile že med
revizijskim postopkom, če
je bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti
oziroma sprejeti ustrezni
popravljalni ukrepi.
Kot pojasnjuje župan Ciril
Globočnik, ki je vodenje Radovljice prevzel sredi novembra 2010, občina zoper predlog računskega sodišča ni
ugovarjala, ker je sodišče že

Evropska sredstva za info točke
Občina Radovljica je poleti
zaključila projekt ureditve
turističnoinformacijskih
točk za športne aktivnosti v
naravi. Za 60 tisoč evrov
vreden projekt so večino,
kar 95 odstotkov sredstev,
pridobili iz evropskih skladov. Lani so v sklopu projekta Slowtourism izdali in
kmalu tudi ponatisnili karto
tematskih poti, projekt pa v
celoti zaključili letos, ko so

uredili info točke, kjer so
postavili informacijske table
in urbano opremo, ponekod
pa tudi interaktivne terminale. Na področju turizma
je bil letos uspešno zaključen tudi projekti Culthex –
Villa rustica v Mošnjah, v
okviru katerega so uredili in
označili arheološko pot,
parkirišče in okolico TiC v
Mošnjah ter postavili obcestne usmerjevalne in obvestilne table. Skupna vrednost projekta je 106 tisoč

evrov, kar 95 odstotkov nepovratnih sredstev je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru
programa Leader, ki poteka
od leta 2007 do 2013, pa je
bila letos označena romarska pot od Brezij do Brezij
pri Tržiču ter hišna imena
in nakupljena oprema za
prireditve, vse skupaj v vrednost 36 tisoč evrov, pri čemer je polovica nepovratnih
sredstev Evropskega kmetijskega sklada.

Kranj

Na področju prostovoljstva še veliko možnosti
Prejšnji teden so v prostorih kranjske občine župan MO
Kranj Mohor Bogataj, župan radovljiške občine Ciril Globočnik in tržiški župan Borut Sajovic s predsednikom strateškega sveta Mreže nevladnih organizacij na Gorenjskem Grozd
Matjažem Voukom podpisali sporazum o partnerskem sodelovanju. Že prej je enak sporazum podpisal tudi jeseniški
župan Tomaž Tom Mencinger. Gre namreč za partnersko
sodelovanje med zainteresiranimi gorenjskimi občinami ter
mrežo Grozd, ki jo sestavljajo gorenjska društva, zasebni
zavodi in ustanove. »V Radovljici smo veliko težko dali
spodbujanju sodelovanja predvsem na področju prostovoljnega dela, saj se nam to zdi izredno pomembno. Odziv je
bil velik in mislim, da je možnosti še ogromno,« je ob podpisu sporazuma, s katerim so zagotovljene boljše razmere
tudi za širjenje prostovoljnega dela poudaril radovljiški
župan Ciril Globočnik. V. S.

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

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

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.
Delovni čas od 8.00 - 19.00, sobota 8.00 -12.00
Servis prenosnih računalnikov
Rešujemo vsakovrstne težave s prenosnimi
računalniki različnih blagovnih znamk: čiščenje
procesorjev in ventilatorjev, popravila osnovnih plošč,
menjava žarnic v displejih, menjava diskov,
presnemavanje podatkov, čiščenje virusov

Ugodna ponudba

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Na dobravskem pokopališču so v četrtek, 25. oktobra, pripravili
tradicionalno spominsko slovesnost. / Foto: Gorazd Kavčič

za čiščenje prenosnega računalnika in protivirusni pregled! Samo 45€!

Odstranjevanje najdenih virusov in drugih škodljivih programov zaračunamo posebej.
Pokličite nas!
Pomagali vam bomo.

V okviru projekta so letos
uredili informacijske točke.

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

KARIS D.O.O., GORENJSKA CESTA 33C, RADOVLJICA

Foto: Gorazd Kavčič

Svetniki bodo osnutek odloka o proračunu občine
obravnavali na naslednji redni seji, ki bo prihodnjo sredo, 7. novembra. Pred tem
bodo proračun usklajevali
na odborih. Če bo občinski
svet predlagani dokument v
fazi osnutka potrdil, ga bo
župan v obliki predloga občinskemu svetu v obravnavo
in potrditev posredoval na
zadnji letošnji seji, ki bo 19.
decembra.
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Mnenja, predstavitev
Obla gorica
Območje, ki ga zavaruješ in
kjer ni možnosti gospodarjenja, hitro lahko postane nevzdrževano in zanemarjeno
– tak primer je Obla gorica.
Na Obli gorici ni dovoljena
sečnja in spravilo lesa (izjema je le sanacija ujm). Ker
gozdarji poznamo, kam pelje
taka zaščita gozda, smo na
Zavodu za gozdove Slovenije
pripravili ureditveni načrt in
Občini Radovljica predlagali, da omogoči gospodarjenje
z gozdom. To nikakor ne pomeni, da bi gozd posekali ali
celo pozidali. Glavna vloga
mestnega gozda je rekreacijska, poučna in tudi estetska.
Za ohranitev takega gozda
pa je potrebno vzdrževanje
in čiščenje gozda, tudi posek
oslabelih dreves – tistih, ki
ogrožajo sprehajalce, kar pa
s sedanjim odlokom ni možno.
Obla gorica je naravna vrednota državnega pomena in
kot tako zavarovana naj bi
tudi ostala. Ukinil naj bi se
le občinski odlok, ker ni življenjski in ne omogoča
osnovnega urejanja mestnega gozda. Kakšen je narobe
zavarovan gozd, lahko sami
preverite, če se sprehodite po
Obli gorici.
Z ukinitvijo odloka o zavarovanju Oble gorice se strinjajo Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo
kulturne dediščine. Tri strokovne ustanove so dale pozitivno mnenje, kar pa za radovljiške svetnike ni dovolj.
Občinski politiki so na predlog Marjana Vidica in
Slavka Kunčiča njihovo
mnenje preglasovali.
Simon Resman,
Nova Slovenija

Saj ni res …
pa je!
V gradivu za prejšnjo sejo
sem z zanimanjem prebral
odgovor na svetniško vprašanje kolega Rozmana v zvezi
s pokritimi nadstrešnicami v
Cankarjevi ulici, kjer je na
občinski zemlji brez gradbenega dovoljenja postavljeno

AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, JESENICE
GSM 041/499 896

e.pošta: as.suhamontaza@jesenice.net


FASADERSTVO

vgradnja toplotne izolacije
(eko subvencija)
 mansarde
predelne stene
 spuščeni stropi
 stenske obloge


Montaža s KNAUF sistemi

večje število teh objektov –
nadstrešnic. Sam dodajam,
da je podobno stanje tudi na
Gradnikovi cesti ...
Odgovor, za katerega je direktorja občinske uprave pooblastil župan, je zelo rigorozen: objekte bo treba odstraniti. Na seji sem vprašal župana, ali ima morda v predalu odločbo inšpektorata za
rušenje, a mi – kot že večkrat
– na povsem konkretno vprašanje ni bilo odgovorjeno.
Zgodba z nadstrešnicami počasi dobiva brado. Prejšnji
župan je na seji pojasnil, da
je poskušal z dogovori s stanovalci, a potem je očitno
dvignil roke nad zadevo ...
leta pa minevajo.
Menim, da bi bilo, če hočemo živeti v urejeni občini,
potrebno objekte ne zrušiti,
temveč legalizirati. Odkup
občinske zemlje in dovoljenja
za postavitev bi bila nedvomno boljša rešitev v primeru
zatečenega stanja, kot ga
imamo. Jasno je, da imamo
danes ljudje bistveno več avtomobilov kot v času gradnje
naselja, kar pa ne pomeni,
da si lahko privoščimo tako
šlamparijo. Kaj naj si misli
prebivalec občine, ki mora
občinsko zemljo odkupiti in
pridobiti vsa dovoljenja za
gradnjo, če pa si njegovi soobčani v središču občine že
na leta mirno "lastijo" občinsko posest? Naj še sam naredi tako? To ne bo šlo skozi ...
Je pa seveda res, da je ta problem vroč krompir za vsakokratno občinsko oblast, zato
si ga raje podaja iz rok v
roke. Območji Gradnikove in
Cankarjeve ulice sta namreč
veliki volišči in kdo bi se hotel zameriti in tvegati izgubo
glasov? Ne prejšnji ne zdajšnji župan, ki nedvomno
meri še na kak mandat (ali
več). Pa tudi med svetniki se
najde dolgoleten izbranec
ljudstva, ki ima tam nelegalno postavljeno nadstrešnico,
zraven pa se rad sklicuje na
poštenost in svojo dolgo politično kilometrino ... dovolj
žalostno!
Županu predlagam, da točko
uvrsti na dnevni red seje OS.
Tam se v miru pogovorimo
in v zadovoljstvo vseh rešimo
nelegalno zgrajene nadstrešnice. Verjamem, da so
funkc. zemljišča že določena,
če pa niso, je to šlamparija.
Ve se, koga ¼
Za konec – sem eden redkih,
če ne kar edini, ki je moral
za dve nadstrešnici, kljub
takrat veljavno pridobljeni
lokacijski informaciji, pridobiti še kompletno gradbeno
dovoljenje, vsa elektro, komunalna, telefonska soglasja ¼ , pa teh uslug v nadstrešnici nikoli nisem in ne bom
rabil. Plačati pa je bilo treba. To samo zato, ker so
tako hoteli točno določeni
ljudje zaradi 50 cm predolgih špirovcev ¼ Smo pred
zakoni res vsi enaki?
Marjan Vidic,
neodvisni svetnik

Delati v dobro kraja
Ladislav (Lado) Eržen je pred dvema letoma že drugič prevzel vodenje krajevne skupnosti Radovljica.
Verjame, da z izkušnjami lahko pripomore k napredku.
si nabral kar nekaj izkušenj,
tako da mi sedaj ni bilo težko
prevzeti te funkcije, s tem pa
je prišla tudi zaveza izpolniti
tisto, kar je bil moj moto
pred volitvami – narediti za
kraj in ljudi tega kraja kaj dobrega. Zato pozivam vse tiste
ljudi, ki imajo dobre in koristne zamisli, da povedo in
predlagajo, potem pa bomo v
okviru finančnih možnosti
predloge skušali tudi uresničiti.«

Marjana Ahačič
Kratka osebna predstavitev:
datum rojstva, stan, število
otrok, kaj ste po izobrazbi,
kje ste zaposleni?
»Rojen sem leta 1939 na Črnivcu. Poročen sem z ženo
Slavico, v zakonu so se
nama rodili trije otroci: sinova Marko in Vili ter hči
Barbara. Družina se je zdaj
že precej povečala, tako da
imava zdaj že pet vnukov in
dve vnukinji. Če bo vse po
sreči, bova februarja prihodnje leto v krogu domačih
praznovala zlato poroko. Po
poklicu sem elektrotehnik,
sedaj že v pokoju.«
Kateri mandat ste predsednik sveta KS in zakaj ste se
odločili potegovati se za to
mesto? Katere cilje boste
skušali uresničiti?
»Jeseni 2010 so bile lokalne
volitve. Prijatelji so me nagovorili, da sem kandidiral na

Mnenja
Odgovor
svetniku
Marjanu Vidicu
v Deželnih
novicah,
5. 10. 2012
Najprej moramo povedati, da
na občinski seji ni bil navzoč
predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije območne enote
Bled (ZGS), temveč predstavnik Zavoda RS za varstvo
narave, ki je predstavil razloge
za preklic občinskega odloka
Obla gorica.
Ker pa je Zavod za gozdove
Slovenije, območna enota
Bled (ZGS) pri tej tematiki
aktivno sodeloval, bi javnosti
radi predstavili naš pogled na
Oblo gorico.
ZGS je na podlagi naročila
občine Radovljica pripravil
ureditveni načrt za območje
Oble gorice. V novem ureditvenem načrtu so upoštevani
sodobni pristopi pri oblikovanju primestnih gozdov, želje
osnovne šole po ureditvi objektov za seznanjanje učencev o
sonaravnem kmetijstvu,
potrebe po mehkem prehodu
kopališča v gozd in zahteve
naravovarstvenih organizacij,
saj je Obla gorica naravna in
kulturna vrednota.
Osnutek ureditvenega načrta
smo predstavili na seji
občinskega sveta v maju 2012
in je bil soglasno sprejet. Ureditveni načrt je osnova za
spremembo občinskega odloka
ali za oblikovanje novega.
Sedaj pa konkretno: pri Obli
gorici je kot naravna vrednota

Foto: Gorazd Kavčič

Mnenja občinskih svetnikov

Lado Eržen, predsednik
sveta KS Radovljica
listi stranke N.Si. Uvrstil
sem se v 15–članski svet KS
Radovljica in bil na konstitutivni seji izvoljen za predsednika, s čimer sem začel svoj
drugi mandat za krajevno
skupnost Radovljica. Prvega
sem prevzel v času slovenske
pomladi leta 1990, trajal je
vse do leta 1996. Takrat sem

zavarovana geološka razporeditev plasti drobirja, ki jih
je ledenik potiskal pred seboj.
Enako geološko sestavo ima
Volčji hrib. Zavarovani so
tudi bunkerji Rupnikove linije
in ostanek Vurnikovega
kopališča.
Radovljičani najbolj čustveno
dojemajo in se bojijo za sestoj
sicer markantne smreke, ki vzpetino porašča. Če smo malo
pikri, se čudimo, da je v
občinskih aktih kljub veliki
navezanosti na ta smrekov
gozd, namenska raba še vedno
opredeljena kot K - kmetijska
raba. Sicer pa rastoča smreka
na Obli gorici ne sodi na to
rastišče, kjer bi moral uspevati
naraven gozd hrastov, lip,
češenj in gabra, ki bi bil bolje
zakoreninjen, stabilen,
manjših višin, ponujal boljše
pogoje pticam in drugim
živalim ter obiskovalcem gozda. Smeti, neurejene poti,
porisani bunkerji so le odraz
posameznih Radovljičanov do
lokalne lastnine.
Torej, ta alohtona smreka,
višine skoraj 40 m se bliža stotim letom in napadajo jo razne
starostne težave: spodnje dele
debel napada in votli rdeča
trohnoba, koreninski sistem
slabi, debla niso več tako
elastična. Posledično mora
lastnik gozda – občina po
vsakem močnejšem vetru ali
snegu pospravljati podrta
drevesa, ki neusmerjeno padajo
na šolsko pot, proti parkirišču
zdravstvenega
doma,
kopališču, šoli ... Noben
občinski odlok ne bo zaustavil
naravnega procesa staranja in
propadanja tega gozda.
Obstoječi občinski odlok o zavarovanju Oble gorice dovoljuje trenutno samo sečnjo podrtega ali napadenega drevja,

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
vaši krajevni skupnosti?
»Problemov v naši krajevni
skupnosti je kar nekaj. Med
večjimi pa je prav gotovo
spodoben dostop na pokopališče Radovljica. Vsi mandati prejšnjega župana, bili
so trije, so bili v tej smeri žal
neuspešni. Apel sedanjemu
županu pa je že bil posredovan v smeri, da si Radovljica
zasluži spodoben odstop na

kar pa je pri tej starosti in ranljivosti smreke v nasprotju s
stroko in varstvom občanov ter
premoženja. V novem ureditvenem načrtu prav zaradi
kontinuitete s starim smrekovim gozdom načrtujemo tudi v
prihodnji generaciji gozda pas
smreke v osrednjem delu Oble
gorice, kjer ob ujmah ne bodo
ogroženi okoliški objekti in
življenja.
Dokler pa bo veljal obstoječi
odlok, bomo zgolj nemi opazovalci naravnih procesov, ki v
tako urbanem okolju lahko privedejo tudi do tragičnih posledic. Na tem mestu Zavod za
gozdove Slovenije Območna
enota Bled javno opozarja, da
pri tem ne prevzema nikakršne
odgovornosti.
Vida Papler-Lampe,
avtorica ureditvenega
načrta, Zavod
za gozdove, OE Bled

Zakaj, Alpdom,
le zakaj?!
Spoštovana ga. Manca Vrečar!
Opaziti je, da kot predsednica uprave Alpdoma, d. d.,
povzročate vedno nove in
nove netransparentnosti.
Sredi oktobra ste tako poštne
nabiralnike etažnih lastnikov in najemnikov (v nadaljevanju: EL) napolnili z
aneksoma za spremembo pogodb o dobavi in odjemu zemeljskega plina.
Ker je očitno, da EL-om še
vedno nočete natočiti čistega
vina, mi, prosim, dovolite,
da z resnico postrežem vsaj
jaz. Med svojim tuhtanjem,
kako zaradi vedno večjih težav z neplačniki izboljšati
težko likvidnostno stanje, ste

pokopališče in to v njegovem prvem mandatu.«
Kakšen se vam zdi odnos
med KS in občino?
»Odnos med KS in občino
je zaenkrat dokaj korekten,
seveda v okviru finančnih
možnosti. Narejena je bila
inventura po nasledstvu, sedaj pa smelo naprej.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Prosti čas? Hm, ja, saj sem
vendar v penziji ¼ V glavnem ga porabim za družino,
pa tudi za razne druge stvari, med katere prav gotovo
sodi tudi lovstvo, ki mu pripadam že blizu 40 let in
prek katerega sem tesno povezan z naravo.«
Življenjsko vodilo ali moto?
»Delati predvsem dobro v
korist kraja in ljudi tega čudovitega kraja – Radovljice z
okolico.«

torej prišli na idejo, da je za
Alpdom bolje, da neplačniki,
namesto da ne plačujejo Alpdomu, ne plačujejo tretjim
osebam. Prav. Večina drugih
kriznih menedžerjev bi na
vašem mestu sicer prej postorila vse kaj drugega, a tu
vam še nimam česa očitati.
Ni pa prav, da se lažete, da je
ta ideja plod teženj EL-ov po
preglednejšem in učinkovitejšem sodelovanju. Zakaj neki
bi namreč EL-i pljuvali v lastno skledo? Zakaj bi plačevali
do 18. v mesecu, če zdaj lahko
plačujemo še zadnji delovni
dan? Le kje tudi vidite transparentnejše sodelovanje, če
bomo pa EL-i vsak mesec prejemali še en račun več in – kar
je pomembnejše – še eno položnico s še eno provizijo?
In ko vam bo toliko in toliko
EL-ov kot že ničkolikokrat do
zdaj s svojimi praznimi
obljubami in lažmi spet
uspelo pripeljati žejne čez
vodo, boste svoje sebično početje še nadgradili. Ker niste
sposobni uresničiti dolgoletnih brezupnih prošenj EL-ov in združiti položnic za
redne obveznosti, rezervni
sklad in komunalne storitve
v eno samo in ker neplačniki
(kar je povsem logično) ne
plačujejo stroškov tudi ostalih tretjih oseb, se EL-om kaj
hitro lahko zgodi, da bomo
ob morebitnem vašem nadaljnjem predsedovanju Alpdomu kaj kmalu vsak mesec
prejemali cel kup novih položnic. Po eno za dobavo električne energije skupnih prostorov, dela kurjača, dimnikarske storitve, storitve zavarovanj, urejanja okolice, čiščenja skupnih prostorov, kemično pripravo vode itd.
Marko Berlogar
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Krajevne novice

Skoraj sto novih stanovanj in knjižnica v centru Radovljice. Povpraševanje veliko, cene odvisne od
lege in velikosti enote.
Marjana Ahačič
Po zagotovilih škofjeloške
družbe Tehnik, ki v centru
Radovljice za investitorja Perina, d. o. o., gradi stanovanjsko sosesko, bo gradnja stanovanjskega dela nastajajočega Vurnikovega trga končana prihodnjo pomlad. Z
gradnjo štirih objektov: treh
stanovanjsko – poslovnih ter
četrtega, ki ga gradijo v javno–zasebnem partnerstvu z
Občino Radovljica in v katerem bo večino prostora zavzemala mestna knjižnica,
so začeli pred dvema letoma.
»Kdaj bo zaključena knjižnica, pa je odvisno izključno
Občine Radovljica,« je povedala Mira Lušina, asistentka
v kabinetu uprave in poslovodstva družbe Tehnik.

Knjižnica do leta 2016
Selitev v novo knjižnico je
bila prvotno načrtovana že za
konec lanskega leta, vendar
pa občina sredstev za tako veliko naložbo, ki po zadnjem
rebalansu predstavlja slabo
četrtino letnega občinskega
proračuna, ne zmore zagotoviti v enem ali dveh letih, je
pojasnil radovljiški župan
Ciril Globočnik. »Letos smo
v proračunu za gradnjo knji-

žnice zagotovili 700 tisoč
evrov, preostala sredstva pa v
načrtu razvojnih programov
razporedili v letih od 2013 do
2016. Tretja gradbena faza je
zaključena. Gradnjo si prizadevamo zaključiti v letu
2014, če bodo proračunski
prihodki to omogočali. V nasprotnem primeru pa bo treba dinamiko gradnje prilagoditi razpoložljivim virom.«
V stanovanjski soseski bo
tako 93 stanovanj, 23 poslov-

nih prostorov in več kot tristo parkirnih mest v podzemni garažni hiši. »Nabor
stanovanj je zelo pester – od
garsonjer do večjih stanovanj z uporabno površino od
približno 30 do 120 kvadratnih metrov. Prodajo stanovanj bo investitor začel predvidoma še v tem mesecu.
Cene stanovanj bodo diferencirane predvsem v odvisnosti od lege in velikosti
posamezne enote.«

Kot še pravi Lušinova, je zanimanje kupcev za nakup
zelo veliko, pri čemer, poudarja, je potrebno upoštevati, da investitor še ni uradno
začel z oglaševanjem. »Zaradi odlične geografske lege
Radovljice ter mikro lokacije
stanovanjske soseske znotraj mesta so zainteresirane
stranke tako iz lokalnega
okolja kot tudi iz drugih
koncev Slovenije,« še pojasnjuje Lušinova.

Stanovalci apelirajo na občino, naj cesto za Verigo uredi tako, da bo varna. Lastniki poslovnih površin
ne dovolijo širitve cestišča. Pešci in veliki tovornjaki skupaj na ozkem cestišču.

Pred tednom dni so na lokalni cesti za Verigo v Lescah že
tretjič ustavili rekonstrukcijo
cestišča, ki je zaradi povečanega, predvsem tovornega
prometa v zadnjih letih postalo izjemno obremenjeno s
prometom in zato zelo nevarno predvsem za pešce.
»Problem se je začel z razprodajo nekdanje Verige leta
1998. Vse od takrat je na cesti, na katero je vezanih kakih 30 družin, stanje nevzdržno. Ne le, da je cesta od
maja naprej gradbišče – je
ozka, v slabem stanju, s kar
šestimi uvozi do poslovno–
proizvodnih objektov na nekaj sto metrih. Po njej se
dnevno vozijo in parkirajo
težki tovornjaki, občini pa se,
kljub obljubam župana, da
bodo zadeve uredili, še vedno ni uspelo dogovoriti za
širitev in rekonstrukcijo,« so
ogorčeni lastniki stanovanjskih objektov tik ob cesti za
Verigo.
Kot pojasnjujejo na občinski
upravi, so z investicijsko
vzdrževalnimi deli na dolžini 120 metrov začeli že
maja. »Načrtovana je sanacija obcestnih bankin, uredi-

V neposredni bližini Doma dr. Janka Benedika v Radovljici
so maja začeli gradnjo oskrbovanih stanovanj, ki naj bi bila
po načrtih investitorja zgrajena že do prihodnje jeseni. V
trinadstropnem objektu bo investitor, podjetje Remand, d.
o. o., iz Radovljice, zgradil 26 stanovanj v velikosti med 28
in 47 kvadratnimi metri, od tega 18 enoposteljnih in 8 dvoposteljnih. Trinadstropna stavba bo imela v kletnih prostorih garažo s 24 parkirnimi mesti. Kot je povedal Simon Zore,
direktor podjetja Remand, so prodajni pogoji pripravljeni,
zato prav v tem času že začenjajo prodajo. »Interes za nakup tovrstnih stanovanj kljub krizi ostaja, ne nazadnje tudi
zato, ker gre za eno najlepših lokacij v Sloveniji,« je še optimističen Zore. Še dva objekta, enega 10 in enega 13– do
15-stanovanjskega bo po načrtih zgradilo še podjetje IGR.
Prvi bo na prostoru pred stavbo podjetja GG Bled, tik ob
Šercerjevi ulici. Zanj ima investitor že pridobljeno gradbeno
dovoljenj, kdaj bodo začeli gradnjo, pa še ni znano. M. A.

Gradnja nove knjižnice teče počasneje kot gradnja treh stanovanjsko-poslovnih objektov
za njo. / Foto: Gorazd Kavčič

Zapleti pri obnovi ceste za Verigo
Marjana Ahačič

Začeli gradnjo oskrbovanih stanovanj

Foto: Gorazd Kavčič

Stanovanjski del že do pomladi

Radovljica

tev odvodnjavanja ceste ter
postavitev varnostne (odbojne) ograje na meji med cestiščem in muldo. V sklopu
izvedbenih del se na strani
travne brežine izvede razširitev ceste in tako, ob nespremenjeni prometni zmogljivosti, zagotovi osnovne
pogoje za varnost najšibkejših udeležencev v prometu,« je pojasnil Rado Pintar
z občinske uprave. A so bila
dela že spomladi na podlagi
sodne odredbe ustavljena še
pred dokončanjem. »Enako
se je zgodilo septembra. Poseg je nato postal toliko bolj

nujen, ker je občina pred začetkom šolskega leta zaključila z gradnjo novega cestnega odseka na cesti za
Verigo in ker so na novem
območju pozidave Dolina že
zrasle prve hiše. Na pobudo
občanov po vzpostavitvi celovite prometne ureditve na
celotnem odseku ob PIC Veriga je nato občinska uprava
pripravila tudi dodatne možne rešitve prometne ureditve, ki pa niso deležne enotne podpore s strani krajanov in lastnikov PIC Veriga,« še pojasnjuje Pintar.
Na podlagi izdane odločbe

Načrtovane rekonstrukcije ceste za Verigo tudi prejšnji petek niso mogli dokončati. / Foto: Gorazd Kavčič

občinske uprave za izvedbo
nujnih del za zagotovitev
prometne varnosti na tem
odseku so dela poskušali izvesti še pretekli petek, a so
jih morali na podlagi zavrnitve pritožbe občine na sodno
odredbo znova zaustaviti.
»Od vsega začetka del je
eden od služnostnih upravičencev na različne načine
pravno in fizično blokiral
vsa dela. Med drugim tudi
tako, da je parkiral tovornjake na območju, kjer smo želeli izvajati dela, kljub temu
da tam nikoli do sedaj ni izvajal svoje služnosti. Kot
kaže, do zaključka sodnih
postopkov, v katerih bo odločeno, v kakšnem obsegu lahko služnostni upravičenec
izvaja svojo služnost in kakšno vrsto del občina na odseku ceste sploh lahko izvaja, načrtovane rekonstrukcije ne bo možno in dovoljeno
izvesti, kljub temu da gre za
služnost hoje, vožnje in parkiranja na javni cesti, ki jo
zakonodaja ne dopušča več.
Zato bo občina poskušala
poiskati začasno nadomestno rešitev za nujno zagotovitev varnosti, predvsem pešcev, na tem odseku,« še
pojasnjujejo na občini.

V neposredni bližini doma Dr. Janka Benedika v Radovljici
so maja začeli gradnjo oskrbovanih stanovanj.

Kropa

Radi bi poglobili strugo
»Niti meter več ne manjka, pa bo voda prišla do mostu in
se bo ponovila katastrofa izpred petih let,« je ob ponovnem
hudem deževju in visokih vodah sredi oktobra opozoril domačin Damjan Šafner iz Krope. »Strugo Kroparice bi bilo
nujno treba poglobiti. Če bi samo še kakšen dan deževalo in
bi v reki pristala kakšna večja veja, bi se voda spet razlila po
Kropi,« je prepričan domačin iz kraja, ki so ga pred petimi
leti prizadele hude poplave. »V petdesetih letih, kar je bila
Kroparica zadnjič poglobljena, je v strugo nanosilo vsaj tri
četrt metra materiala. Ob tem so od prejšnjih poplav ostale
skale in deli asfalta. Včasih so v Kroparici plavale ribe, zdaj
pa je pogled na zanemarjeno dno reke prav žalosten,« je še
opozoril Šafner. M. A.

Ob vsakem večjem deževju se nivo Kroparice nevarno
približa višini mostu čez reko. /Foto: Gorazd Kavčič

Srečanje rejniških družin
Center za socialno delo Radovljica je to jesen že petič organiziral srečanje rejniških družin. Tokrat so se srečali pri rejniški družini Logar v Studoru. »Program smo začeli s kratkim nastopom skupine otrok, rejnica Ivanka nam je nato
ponudila toplo domače mleko ter pregrešno dober slasten
kruh. Strokovne delavke Knjižnice A. T. Linharta iz Radovljice so že tradicionalno pripravile delavnico, vmes je bilo dovolj časa za klepet, izmenjavo izkušenj, druženje ter medsebojno spoznavanje, čemur je srečanje tudi namenjeno,«
pripoveduje Meta Šilc, ki je na radovljiškem CSD odgovorna
za rejniške družine. Kot pravi, je zadovoljna, ker so jih obiskali župani občin, v katerih delujejo. »V svojih nagovorih so
se zahvalili izvajalcem rejniške dejavnosti in jim izrekli iskreno priznanje za humanitarno delo. S svojo udeležbo so pokazali, da je rejniška dejavnost cenjena in se zavedajo njene
pomembne vloge za celotno skupnost.« M. A.
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Krajevne novice
Spominska slovesnost,
gasilstvo in šport
Praznovanje krajevnega praznika na Lancovem
se je v petek, 17. oktobra, začelo ob spomeniku
talcev.
Kaja Beton
Govorniki na slovesni prireditvi so bili domačin Gabrijel Pesjak, župan Ciril Globočnik in nekdanji borec
Rudi Vaupotič, ki je bil vidno razočaran, ker ob spo-

vila ekipa iz Begunj, pri starih 10 do 12 let pa domačini.
Pomerili so se tudi veterani
Zasipa in Lancovega, kjer so
prav tako slavili domačini. V
soboto je potekal balinarski
turnir, na katerem je sodelovalo osem ekip. Prvo mesto

Predstavili so se
domači ustvarjalci
V Podnartu v spomin na rojstni dan rojaka Josipa viteza Pogačnika, predsednika prve narodne vlade
za Slovenijo, vsako leto 19. oktobra praznujejo krajevni praznik.
Kaja Beton
Krajevna skupnost Podnart je
skupaj z domačim kulturnim
društvom in številnimi
ustvarjalci pripravila lepo dogajanje v Kulturnem domu.
Tokrat so se na prireditvi
predstavili domačini iz vseh
vasi krajevne skupnosti, nekateri s petjem in plesom, kar
dvajset pa se jih je s svojimi
izdelki predstavilo na razstavi
v dvorani Kulturnega doma.
Med izdelki so bile slike na
platno in steklo, fotografije,

voščilnice, poslikane panjske končnice, izdelki iz lesa,
pesmi, nakit, vezenine, kvačkani in klekljani izdelki ter
umetniško-kovani izdelki. Na
razstavi so se predstavili Aleš
Vovk, Ljudmila Turk, Breda
Rozman, Špela Razinger,
Dana Perič, Marija Rotar,
Lojzka Potočnik, Kristina Teran, Marinka Rotar, Minka
Mihelič, Danila Vidic, Elvira
Kralj, Slava Berce, Meta Vovk,
Igor Razinger, Rado Obid,
Štefan Pintar, Slavc Primc,
Aleš Rakovec, Vili kokalj in

Pavel Rozman. Nekateri med
njimi si z ustvarjanjem služijo vsakodnevni kruh, drugim
pa je to le ljubiteljska dejavnost, vsa zbrana dela pa nakazujejo izjemno ustvarjalnost
in ročno spretnost prebivalcev krajevne skupnosti. V kulturnem programu so sodelovali še otroški pevski zbor OŠ
Ovsiše, otroška folklorna skupina Voše, Ana Vovk, Katja
Pogačar, Dana Perič ter MPZ
Podnart.
Predsednik sveta krajevne
skupnosti Sašo Finžgar je

ob prazniku podelil priznanje krajevne skupnosti Alojzu Završniku za dolgoletno
aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu
Podnart ter predano delo z
mladimi člani društva. Ob
priložnosti se je Finžgar zahvalil tudi vsem društvom,
ki aktivno delujejo v kraju,
pomagajo pri razvoju krajevne skupnosti in povezujejo
krajane ter podjetju Atotech
in direktorici Marijani Rebernik za dobro sodelovanje
s krajem.

Spominska slovesnost ob spomeniku talcev
meniku še vedno ni postavljenega kipa talke Rezke
Drager, čeprav je ta že narejen. Po besedah govornika
se je zataknilo pri urejanju
potrebnih dovoljenj. V programu so sodelovali doma-

je zasedla ekipa Balinišče Kokelj, drugo mesto ekipa Prijatelji, tretje pa ekipa Graben. Prvič je bila med ekipami tudi ženska ekipa, ki je z
balinanjem začela letos in
zasedla šesto mesto.

Krajevna skupnost je skupaj z domačim kulturnim
društvom in številnimi ustvarjalci pripravila lepo dogajanje
v Kulturnem domu.

Predsednik KS Sašo Finžgar je Alojzu Završniku podelil
priznanje za dolgoletno aktivno delo v PGD Podnart ter
predano delo z mladimi.

V Vrbnjah nastaja športni park
Zmagovalna domača nogometna ekipa
čini in ženski pevski zbor
pri društvu upokojencev
Bled. Vinko Fister in Marjana Štefelin sta ob spomenik
položila venec, člani zveze
borcev pa cvetje.
Dan se je nadaljeval z nogometnim turnirjem na asfaltnem igrišču, kjer so sodelovali mladi iz Begunj in Lancovega. Pri najmlajših je sla-

V soboto so združili moči
tudi gasilci, ki so popoldne v
vasi Brda pripravili prikazno
gasilsko vajo, v kateri so reševali otroke iz goreče hiše.
Po uspešno izvedeni akciji
so domačinom prikazali
tudi rokovanje z gasilnim
aparatom, krajanke pa so
pripravile pravo domačo pogostitev.

Na balinarskem turnirju je tudi letos zmagala ekipa
Balinišče Kokelj.

Na tradicionalni septembrski prireditvi so posadili vaško lipo, zdaj pa krajani Vrbenj in Gorice
nadaljujejo prizadevanja za igradnjo športnega parka.
Marjana Ahačič
»Zadovoljni smo, da je župan najprej simbolno, tako
da se je pridružil sajenju
lipe, nato pa še konkretno, z
uvrstitvijo sredstev v predlog proračuna za prihodnji
dve leti, podprl idejo o športnem parku v Vrbnjah,« je
zadovoljen predsednik tamkajšnjega športnega društva
Tadej Gomboc. Prizadevanja za ureditev površin za
šport na travniku med Vrbnjami in Gorico so se začela
že pred desetletjem in nadaljevala, ko je občina leta
2004 izpeljala odkup zemljišča in sprožila postopek
prekategorizacije zemljišča
v športne površine. Sledila
je izdelava prvih projektov,
ob tem pa je bil letos sprejet
prostorski red občine, ki
omogoča umestitev športnih objektov na travnik
med Vrbnjami in Gorico.
»Ker denarja za izgradnjo ni

bilo, smo se vaščani odločili,
da sami zavihamo rokave.
Izključno s prostovoljnim
delom in lastnimi sredstvi
nam je uspelo narediti travnato nogometno igrišče in
večnamensko asfaltno ploščad, ravnokar pa smo v fazi
izgradnje večnamenske
nadstrešnice in otroškega
igrišča.«
Na prostoru, kjer se že od
nekdaj zbirajo domačini
dveh vasi, bo tako, kot kaže,
že kmalu res stal pravi športni park. »Ne ena ne druga
vas za zdaj nimata prostorov
z javno vsebino – ne trgovine, lokala, niti cerkve ne volišča. Zato si prizadevamo, za
racionalno zgrajen kompleks, ki bo zadovoljeval tako
rekreativne kot tudi nekatere
druge javne interese in predstavljal nekakšen novi skupni center obeh vasi.«
Športni park bodo gradili
postopoma: v prvi fazi bodo
uredili vso potrebno doku-

Septembra so ob nastajajočem športnem parku posadili
lipo, ki jim jo je podarilo podjetje Vrtnarija Reš – Vrtko,
d. o. o, občina Radovljica pa je ob njej postavila značilno
radovljiško klopco.
mentacijo, konkretno pa
park ogradili in uredili igrala za najmlajše. Nadaljevali
bodo z igriščem za odbojko
na mivki, baliniščem in prostorom za šah na prostem

ter projekt v zadnji fazi zaključili z gradnjo večnamenskega objekta. Če bo šlo vse
po načrtih, računajo, da
bodo z gradnjo začeli do leta
2015.
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Šolstvo

Petdeset let leške šole

Simbioz@
tudi letos uspešno

Osnovna šola v Lescah ima dolgo tradicijo. Pot do polne osemletne šole, danes devetletke, pa ni bila
tako samoumevna kot v drugih krajih, pojasnjuje ravnatelj Janez Zupan.

Med 15. in 19. oktobrom so mladi prostovoljci na
brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji, tudi v
občini Radovljica, predstavnike starejše
generacije navduševali nad uporabo računalnika
in interneta.

Peter Kolman
V petek, 26. oktobra, so na
osnovni šoli Frana Saleškega
Finžgarja praznovali pomemben jubilej: 50 let osnovne
šole. »Letos torej naša šola
kot šola s polno šolsko obveznostjo praznuje abrahama.
15. junija je zaključila šolanje
50. generacija osnovnošolcev,
vseh učencev pa je bilo že
2.226. To nam je v ponos. Iz
šolskih kronik in drugih zapisov smo izbrskali veliko podatkov. Pripravili smo zbornik, uredil ga je Roman Gašperin, v njem pa so zbrani
pomembnejši podatki o šoli,
učencih in učiteljih. Predvsem pa so v njem zapisana
doživetja, razmišljanja in občutki tistih, ki so bili ali so del
naše šole,« je povedal ravnatelj Janez Zupan.
Nova šola v Lescah je bila dograjena leta 1931 in je bila takrat »najlepša v srezu«. Poleg
štirirazredne osnovne šole je
v njej potekal tudi pouk nadaljevalne šole in nekaj časa
tudi pouk gospodinjske nadaljevalne šole. Po letu 1934 pa
so učenci na leški šoli lahko
izpolnili celotno osemletno
šolsko obveznost, saj je bil na
šoli tudi oddelek višje narodne šole. Po 2. svetovni vojni
je bila od leta 1951 znova
predpisana osemletna šolska
obveznost. Osnovna šola je
trajala štiri leta, nadaljnje šolanje pa je potekalo v višjih
ljudskih ali nižjih gimnazi-

jah. En oddelek višje ljudske
šole je potekal v leški šoli, nižja gimnazija pa je bila najbližje v Radovljici, v t. i. čebelici,
kamor so hodili tudi Leščani.
Reforma v šolstvu je v letu
1958 prinesla enotno osemletno osnovno šolo in ukinila
nižje gimnazije. Obe sosednji šoli, v Radovljici in na
Lipnici, sta kmalu postali
osemletki, le v Lescah ni šlo
tako hitro. Takratni ravnatelj
Ludvik Rutar je ob napovedani reformi že v letu 1954 s
takratnim šolskim odborom
zavzel odločno stališče, da
potrebujejo Lesce popolno
osemletko in samostojen vrtec. Ravnatelj Rutar se je takrat zavzemal tudi za gradnjo kulturnega doma Na
žagi. Pot do uresničitve obojega je trajala deset let. 10.
septembra 1962 je leška šola
postala osemletka, novembra
1964 pa so Na žagi začeli
graditi prvi del kulturnega
doma. Žal je pri tem ostalo,
načrtovane kulturne dvorane
Lesce še danes nimajo.
Odločitev za popolno osemletno šolo v Lescah je bila
potrjena večkrat, a vedno
znova je lokalna oblast poskušala Leščanom vsiliti
drugačne rešitve. Ena izmed
takih je bila združitev Lesc
in Radovljice v skupno mesto in priprava načrtov za
gradnjo velike centralne
šole v Radovljici v letu 1961.
V šolski kroniki lahko celih

Ivanka Korošec
Ta največji slovenski prostovoljski projekt, ki temelji na
medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja,
je že drugič po vrsti organiziral Zavod Ypsilon. Lani se ga
je na 230 lokacijah po vsej
Sloveniji udeležilo kar 5.706
udeležencev in 2.413 prostovoljcev. Letošnje številke še
niso znane, ocenjujejo pa, da
je bil odziv tudi tokrat dober.
Prijave tako prostovoljcev kot
udeležencev delavnic so potekale že spomladi preko spletnih strani in info točk na
Si.mobilovih izpostavah po
vseh Sloveniji. Vendar kaže,
da je bilo informacij še premalo. Projekt bi namreč zlahka še razširili, če bi bila obveščenost večja. Tako bi se bila
na primer Osnovna šola Antona Tomaža Linharta pripravljena vključiti vanj, saj imajo
ustrezne prostore, opremo in
tudi prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati. Zaradi preslabe obveščenosti pa se projektu niso mogli priključiti.

Ravnatelj Janez Zupan

osem let sledimo zapisom:
»Boj za osnovanje osemletke v Lescah se nadaljuje.«
Vztrajnost ravnatelja Rutarja je bila poplačana 10. septembra 1962. Šolsko leto, ki
se je začelo z majhno zamudo, saj obrtniki še niso bili
gotovi, je prvič obiskovalo

osem generacij otrok. Kasneje je bila stavba še dvakrat dograjena in preurejena, v letih 1970 in 1986, leta
2003 pa je pod svoje okrilje
pridobila še podružnično
šolo v Begunjah. V tem šolskem letu leško šolo obiskuje 411 učencev.

Še uradno odprtje Waldorfske šole
Ivanka Korošec
Medtem ko waldorfski prvošolčki že vse od 3. septembra z navdušenjem in iskricami v očeh obiskujejo
pouk, je vodstvo šole 10. oktobra pripravilo še uradno
slovesnost ob odprtju. Uvodni nagovor sta imela direktor Waldorfske šole Ljubljana Iztok Kordiš in vodja ra-

dovljiške enote Simona
Pajk. Poudarila sta, da je velik uspeh, da se je po šestih
letih prizadevanj ustanovila
ta šola tudi na gorenjskih
tleh. Bila sta optimistična,
da bosta šola in vrtec v bližnji prihodnosti dobila
nove, udobnejše prostore. V
prisrčnem kulturnem programu so nastopili učenci 4.
razreda Waldorfske šole iz

Ljubljane pa tudi radovljiški
prvošolčki so pokazali, da so
v tem kratkem času znanje
že začeli zajemati z veliko
žlico. Po slovesnosti v preddverju šole so povabili vse
prisotne tudi na uradno odprtje, ko so trak slavnostno
prerezali prvošolčki s svojo
učiteljico. Sledil je ogled
prostorov šole, kjer so bili za
pogovore in kratke intervju-

Kot je povedal Klemen Humerca, je vlogo lokalnega koordinatorja v tem projektu za
našo občino tudi letos prevzela Knjižnica ATL Radovljica.
Sodelovali sta še Ekonomska
gimnazija in srednja šola Radovljica in Osnovna šola F. S.
Finžgarja Lesce. Delavnice so
potekale dvakrat na dan po
dve uri. V knjižnici se je delavnic udeležilo 18 udeležencev, ki jim je pomagalo devet
prostovoljcev. V leški osnovni
šoli je projekt vodila Emilija
Kavčič. Povedala je, da je bil
pri njih odziv zelo dober, saj
je osem prostovoljcev iz devetega razreda opismenjevalo
okoli 30 udeležencev, ki so se
razvrstili v dopoldanski in popoldanski izmeni. V EGSŠ je
nad projektom bedela Irena
Pungerčar, udeležencev je
bilo 18, prostovoljcev pa šest,
od tega štirje dijaki in dva učitelja. Udeleženci delavnic so
bili upokojenci različnih starosti in tudi različnih znanj,
tako da je bilo potrebno precej prilagajanja. Vsekakor pa
je ta projekt tako za mlade kot
starejše imenitna izkušnja.

Na eni od delavnic v leški osnovni šoli I Foto: arhiv šole

je na razpolago direktor šole
Ljubljana Iztok Kordiš, vodja šole OE Gorenjska in waldorfska učiteljica 4. razreda
v Ljubljani Simona Pajk, razredničarka 1. razreda v Radovljici Mateja Korošec in
pomočnica razredničarke 1.
razreda v Radovljici Katarina Jensterle. Seveda pa so se
prav vsi lahko posladkali z
domačimi dobrotami.

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Medtem ko waldorfski prvošolčki že vse od 3. septembra z navdušenjem in iskricami v očeh obiskujejo pouk, je vodstvo
šole 10. oktobra pripravilo še uradno slovesnost ob odprtju. I Foto: Tina Dokl
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Odbojkarji UKO Krope, pri katerih je v letošnji sezoni kar nekaj sprememb v igralskem kadru, so slabo začeli letošnjo sezono. V prvih treh krogih so dosegli tri poraze. V uvodnem
krogu so gostovali v Novem mestu in s Krko izgubili s 3:0.
Sledil je domači poraz, a do njega so prišli šele po petih nizih.
V všečni tekmi, ki je trajala kar dve uri in pol, so bili od njih s
3:2 boljši odbojkarji GO Volley. Sledilo je gostovanje pri ekipi
Šoštanj Topolšica in gladek poraz s 3:0. Z eno točko zasedajo
zadnje mesto na prvenstveni lestvici. Odbojkarji UKO Krope
so zadnji dve sezoni v pokalu igrali na finalnem turnirju. Lani
so izgubili v polfinalu proti ekipi Calcit Kamnik, leto nazaj pa
so bili poraženi šele v finalu proti ekipi ACH Volley. Tokrat so
bili že zaustavljeni v osmini finala, proti ekipi Krka. Novomeščani so bili prepričljivo boljši, saj so obe tekmi, tako v Novem mestu, kot v Radovljici, dobili s 3:0. M. K.

Od cerkve svetega Petra do Sankaške koče
Nedolgo nazaj je bila končana liga v prstometu, že četrta po
vrsti. Za konec sezone se je 18 tekmovalcev, med njimi tri
predstavnice ženskega spola, pomerilo v zabavnem metanju po poti od cerkve svetega Petra do Sankaške koče. V tej
razdalji so se pomerili v 29 serijah. Štela so se prva mesta.
Na koncu je bil najboljši Darko Šolar s šestimi zmagami,
pred Francetom Šolarjem s petimi zmagami in Sandijem
Larisijem s štirimi zmagami. Pred Sankaško kočo so odigrali še maratonski dvoboj metanja ploščatih balinčkov na tarčo. Šele v zadnji seriji smo dobili zmagovalce, kjer je Jože
Varl v zadnji seriji prehitel Franceta Šolarja. Jože Varl je skupno dosegel 428 točk, France Šolar pa 394 točk. Tretjo mesto je s 372 točkami osvojil Darko Šolar. M. K.

Udeleženci prstometa od cerkve svetega Petra do
Sankaške koče

Obe ekipi med elito
Po sedmih letih se Šahovsko društvo Gorenjka Lesce spet
prebilo v najvišjo ekipno tekmovanje. Tekmovanje, 1. Šahovska liga zahod, je potekalo v treh vikendih. Odločilno prednost so si nabrali v zadnjem vikendu. Leščani so na koncu
osvojili 33,5 točke. Dve in pol točke več od drugih Domžal in
tri točke več od ekip Tomo Zupan Kranj in Sežane. V preboju v najelitnejšo šahovsko ekipno tekmovanje so igrali naslednji leški šahisti: Blaž Bratovič (1. deska 3,5 točke iz 9 partij),
Vojko Mencinger (2. deska 7,5 točke iz 9 partij), Srečko Truta (3. deska 2,5 točke iz 6 partij), Janez Kozamernik (4. deska
2 točki iz 3 partij), Peter Petek (5. deska 4,5 točke iz 7 partij),
Boris Ciglič (6. deska 5,5 točke iz 8 partij), Primož Petek (1.
rezerva) 6 točk iz 8 partij, Nejc Petrovič (2. rezerva 2 točki iz
3 partij). Vojko Mencinger je osvojil zlato medaljo za rezultat na 2. deski, Peter Petek bronasto medaljo za rezultat na
5. deski, Boris Ciglič srebrno medaljo za rezultat na 6. deski
in Primož Petek srebrno medaljo kot 1. rezerva. Podoben
rezultat je uspel tudi ženski ekipi Šahovskega društva Gorenjka Lesce. Sodelovale so na turnirju na Šmarjetni gori
nad Kranjem, kjer se je 19 ekip potegovalo za najmočnejšo
ekipno žensko šahovsko ligo v Sloveniji. Leška ekipa je na
koncu zbrala 14 točk, pol točke več od Krke Novo mesto in
točko in pol več od Žalca. Za Lesce sta nastopili Francka
Petek (7,5 točke iz 9 partij) in Barbara Špendal (6,5 točke iz
9 partij). M. K.

Želim samo streljati tako,
kot znam
Dora Oblak, 67-letna lokostrelka iz Radovljice je na Evropskem prvenstvu 3D z instinktivnim lokom
na Trakoščanu prejšnji mesec osvojila zlato medaljo in dokazala, da za najvišja mesta nikoli ni
prepozno.
Matjaž Klemenc
Zadnja vaša tekma je bila
državno prvenstvo na Snežniku.
»Z rezultatom na državnem
prvenstvu nikakor nisem zadovoljna. Tokrat enostavno
ni in ni šlo po mojih željah.
Vse je bilo preveč sproščeno
in nikakor se nisem mogla
skoncentrirati na dobre strele.«
Povsem drugačna slika je bila
na evropskem prvenstvu na
Trakoščanu na Hrvaškem?
»Da sem prišla na to prvenstvo, sem se celo leto trudila,
da dosežem potrebno normo, in jo tik pred zdajci tudi
dosegla. Pred tem sem streljala preveč z glavo. V lokostrelstvu mora biti streljanje
podzavestno. Ob veliki količini treninga tehniko imaš.
Na tekmovanju sem bila popolnoma distancirana od
vsega in to so bili potem tisti
pravi streli. Skupek vsega je
bil naslov evropske prvakinje.«
Kakšen cilj ste si postavili
pred prvenstvom?
»Na nobeno tekmovanje ne
grem nikoli z razmišljanjem, da bom tam zmagala.
Vedno si želim, da streljam
tehnično tako, kot znam. In
taka želja je bila v meni tudi
pred odhodom.«
Je naslov evropske prvakinje
vaš največji uspeh do sedaj?
»Evropska prvakinja sem sicer že bila, a v zvezi EAA, v

katero so vključene le okoliške države. Zadnjo medaljo
sem osvojila pod okriljem
EMAU, ki ima vključene
evropske države, a žal ni zraven močne Nemčije.«
Na tem prvenstvu ste bili
blizu še eni medalji, v ekipni tekmi, skupaj z Renato
Noliman in Darjo Rožman.
Uvrstile ste se na nehvaležno četrto mesto. Kje ste izgubile medaljo?
»V ekipni tekmi sem bila preveč psihično obremenjena. V
tekmi na izpadanje, ko smo
izločile prvakinje Španke, je
bilo še vse v redu. V nadaljevanju, kot da sem pozabila streljati. V tekmi za bron smo izgubile s Francozinjami in razočaranje v meni je bilo zelo
veliko. V ekipni tekmi čutim
odgovornost do države, do sotekmovalk, zato mi je bilo še
toliko težje.«
Kako so potekale priprave na
to prvenstvo?
»Priprave za prvenstvo so
bile optimalne. Zadnji mesec sem trenirala dvakrat na
dan. Trikrat do štirikrat na
teden sem odšla tudi na poligon. S tem sem dobila psihično in fizično trdnost, lastnosti, ki sta v tem športu še
kako pomembni.«
Za kateri klub tekmujete?
»Sem članica Lokostrelskega
kluba Potens Horjul. Z možem sicer imava svoj klub, ki
ni pod okriljem Strelske zveze Slovenije. Razlog, zakaj
klub ni član Lokostrelske

Kdaj ste se začeli resneje
ukvarjati z lokostrelstvom?
»Vse se je začelo tam nekje
leta 1991, 1992, malo pred
upokojitvijo. Pred tem je
samo mož tekmoval, jaz pa
sem ga spremljala na tekmah
in ga pri tem podpirala. Ko
sta hčeri odšli od doma, je
bilo naenkrat veliko časa.
»Začetni lokostrelski uk« me
ni preveč navdušil. Odločilni
je bil obisk pri prijatelju, ki je
pripravljal turistično kmetijo
in z možem sva mu pri tem
pomagala. S seboj smo imeli
tudi loke, s katerimi smo streljali v prostih trenutkih in takrat mi je lokostrelstvo priraslo k srcu. Začela sem z dolgim lokom in že v začetku mi
je šlo kar dobro. Sedaj streljam z instinktivnim lokom.«
Gotovo so bile tudi krize?
»Kriza je bila leta 2004, zaradi katere sem začela streljati

z levo roko in veliko se je bilo
potrebno učiti na novo. Dosti
sem trenirala z dvema različnima žogicama, to počnem
še danes, predvsem za boljšo
koordinacijo rok.«
Streljate z lokom, ki je delo
vašega moža. To zagotovo
predstavlja določeno prednost?
»Sama vidim kot veliko prednost, saj mož pri izdelavi
loka upošteva vse moje želje.
Mož mi tudi pri samem lokostrelstvu stoji ob strani in
mi je v podporo, kar mi izredno veliko pomeni.«
Kaj pomeni naslov evropska
prvakinja za naprej?
»To pomeni nadaljevati in
ne se pri tem ustaviti. Dve
leti nazaj sem bila na evropskem prvenstvu na Sardiniji, kjer sem osvojila peto mesto. Prihodnje leto je tam
svetovno prvenstvo in moram reči, da se tega tekmovanja že izredno veselim.«

ali
palični
mešalnik
BOSCH

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica.
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga
prijazno vabi v gore.
Marija Volčjak

Jelena Justin

II

vzglavnik Dremavček

Imeniten uvod v sezono za Aljaža Freliha
ali kopalna brisača s
celodnevno vstopnico
za Terme Snovik

NAROČILNICA

www.gorenjskiglas.si

Aljaž Frelih, član Namiznoteniškega kluba Ljubno, je odlično
začel sezono 2012/2013. V Cerknici, na odprtem prvenstvu
Slovenije, je nastopil v kategoriji mlajših kadetov, v konkurenci 52 igralcev. Aljaž je odlično igral že v predtekmovanju,
saj je svoje tekmece Anžeta Susmana, Luka Stražišarja in
Mateja Prezlja premagal s 3:0. V tekmah na izločanje je bil v
prvi šestnajstini finala prost. V osmini finala je s 3:1 premagal Oskarja Rosca, v četrtini je bil z maksimalnim izidom
boljši od Roka Trtnika. Z uvrstitvijo v polfinale je Aljaž ponovil lanski uspeh, a tokrat je naredil še korak naprej. V polfinalu je s 3:1 odpravil Tima Pavlina iz Mengša. Pika na i pa je
bila zmaga v finalu. S 3:1 je bil boljši od člana Namiznoteniškega kluba Škofja Loka Lovra Jemca. S prvim mestom je
Aljaž dosegel največji uspeh v klubski zgodovini. Podoben
turnir bo na sporedu konec januarja v Škofji Loki. M. K.

zveze je preprost, visoka članarina 600 evrov.«

Darila za nove naročnike na časopis
Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

Slab začetek Kroparjev

Pozdravljene, gore II

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

ali darilni bon
mesarstva Čadež
v vrednosti 20 EUR

 Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.
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Balkanske igre niso zadnja
stopnička
Z balkanskih iger v Turčiji se je Lidija Pajk, članica Atletskega kluba Radovljica, vrnila s tremi zlatimi
in eno srebrno medaljo. Z nastopom na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Španiji, si želi
narediti še korak naprej.

Kdaj ste se intenzivneje posvetili kraljici športov, atletiki?
»Intenzivneje sem se ji posvetila pred tremi leti, ko
sem začela tekmovati. Pred
tem sem deset let pet do
šestkrat na teden trenirala v
fitnesu, do dvakrat na teden
pa tekla. Zdaj je obratno.«

Sedemintridesetletna Lidija Pajk iz Radovljica, dobitnica štirih medalj na balkanskih
atletskih igrah v Turčiji
mi nobena tekmovalka ni prišla dovolj blizu, zato sem
tempo spustila in nisem šla
na rezultat, ker sem imela
drugi dan še tek na 800 metrov. Malo me je skrbelo zaradi Romunk in Turkinj, ki so
znane kot dobre srednjeprogašice, kasneje pa so me prav
one spraševale, kakšni so
moji treningi.«
Do katere medalje ste najtežje prišli v Izmirju?
»Do medalje na 800 metrov. Priborila sem si jo namreč v ciljni ravnini.«
Kateri uspeh bi pred nastopom v Turčiji postavili na
prvo mesto?
»Zagotovo je bil moj največji uspeh, ki sem ga dosegla

lani v Radencih na državnem prvenstvu v polmaratonu, kjer sem zasedla tretje
mesto.«
V kateri disciplini ste najbolj
doma?
»Najbolj mi ustrezajo teki
na srednje proge med 800
in 3000 metrov.«
Za uspeh je potrebno kar
nekaj odrekanja.
»Predvsem samodisciplina
je najbolj pomembna ter
cilj. Dober rezultat je tisti, s
katerim mi je ves trud poplačan in takrat pozabim na
vse hude treninge in odrekanja.«
Dejavni ste tudi v Atletskem
klubu Radovljica.

Prejšnji teden so v Banovcih podelili priznanja najboljšim plavalcem in
plavalkam minule sezone, med njimi pa sta bila tudi člana PK Gorenjska
banka Radovljica Anja Klinar in Žan Pogačnik.

Tudi za minulo tekmovalno
sezono 2011/2012 so pri Plavalni zvezi Sloveniji izbrali
najboljše plavalce in plavalke.
Na slovesnosti, ki so jo prejšnji teden pripravili v Termah
Banovci, so jim podelili nagrade in priznanja.
Sloves najboljše slovenske plavalke je ohranila članica PK
Gorenjska banka Radovljica
Anja Klinar, ki se je izkazala s
petim mestom na 400 metrov
v Debrecenu in bila nato naša
najboljša na olimpijskih igrah
v Londonu, kjer je v isti disciplini osvojila deseto mesto in

Pia Demšar z medaljo na svetovnem pokalu

Radovljiškim atletinjam ekipna zmaga

Anja in Žan med najboljšimi

Vilma Stanovnik

Radovljiški strelci so se udeležili uvodne tekme v Ljubljani, ki
jo je organiziralo Strelsko društvo Trbovlje. Tekma je bila v
okviru 1. kroga mladinske lige. Radovljico so na tekmi, kjer je
nastopilo 38 strelcev, zastopali Jan Kozinc, Vid Komar in Peter Borič. Kozinc je bil na koncu enajsti, Komar triindvajseti in
Borič petindvajseti. Zanimivo, da so vsi trije začeli malce
slabše. Trema je pač opravila svoje. Rezultati niso slabi, če
vemo, da je to za Kozinca prva sezona v mladinski ligi, za
Komarja in Boriča pa prva sezona v kadetski ligi. Ekipno so se
med dvanajstimi ekipami uvrstili na sedmo mesto. M. K.

V Brightonu v Angliji je potekal svetovni pokal v taekwon-doju, na katerem je nastopilo 1557 tekmovalcev iz 48 držav. Slovenijo je zastopalo 26 tekmovalcev. Nastopila je tudi članica
Taekwon-do kluba iz Radovljice Pia Demšar in povsem upravičila svoj nastop. Do polfinala je premagala tekmice z Jamajke, Poljske in Škotske. Preboj v finale ji ni uspel, saj je morala
zaradi poškodbe kolena predati Irki polfinalni nastop. S tretjim mestom je Pia, ki je nastopila v kategoriji borbe-juniorji
do 55 kilogramov, dosegla izjemen uspeh. M. K.

Matjaž Klemenc

Vrhunec ste dosegli dober
mesec nazaj, na balkanskih
atletskih igrah v Izmirju, v
Turčiji. Kako ste sami doživeli te igre?
»Balkanskih atletskih iger
sem se udeležila že lani v
Domžalah ter dosegla velik
uspeh. Zasedla sem prvo mesto na 1500 metrov, drugo na
21 kilometrov ter prvo mesto
v balkanski štafeti (800-400200-100). Lani so bili polmaratoni moja disciplina. V Turčijo sem šla odlično pripravljena, saj sem skoraj tri mesece trenirala samo za Izmir.
Ker so bili to ravno poletni
meseci, sem trening največkrat začela že ob peti uri zjutraj. Treningi so bili skoraj
vsi visoko intenzivni, le enkrat na teden sem tekla daljši
tek s počasnejšim tempom.
Med pripravami sem se preizkusila na mitingu v Šentjerneju in tekla osebni rekord
na 1500 metrov, za moč pa
tekla še Tek na Talež. Kako
dobro sem pripravljena, sem
videla v Izmirju. Prvi dan
sem odtekla 100 metrov v
štafeti, ki jih nisem imela v
načrtu, 5000 metov sem odtekla taktično, ker sem hranila moči za 1500 metrov, kjer

Za začetek v Ljubljani

dokazala, da sodi med najboljše plavalke sveta. Njen trener
je Miha Potočnik, ki je bil prav
tako nagrajen s priznanjem.
V absolutni moški kategoriji si
je sloves najboljšega zaslužil
koroški plavalec Damir Dugonjič, priznanje pa je dobil tudi
njegov trener Matija Medvešek.
Poleg najboljšega plavalca in
plavalke v absolutni kategoriji
so nagrade prejeli tudi mlajši
plavalni upi. Tako je bila med
mladinkami najboljša članica
PK Velenje Nastja Govejšek,
ki trenira pod mentorstvom
Jureta Primožiča, med mladinci pa si je naziv najboljšega

zaslužil član PK Triglav Kranj
Peter John Stevens, ki ga trenira Luka Berdajs.
V kategoriji kadetov je naslov najboljše pripadel članici Delfina Izi Senčar, ki jo
trenira Nace Majcen, najboljši med kadeti v minuli
sezoni pa je bil Žan Pogačar
iz PK Gorenjska banka Radovljica, za katerega skrbi
trener Aleš Rebec. Žan je
namreč naziv najboljšega
mladega plavalca zaslužil
zaradi odličnega plavanja v
disciplini 800 metrov prosto, kjer je dosegel 728 točk,
kar je največ med vsemi kadeti v sezoni 2011/2012.

»Sem članica in sekretarka
kluba. Zahvaljujem se za
podporo, ki jo imam v matičnem klubu, ker mi stoji
ob strani in mi pomaga pri
doseganju uspehov.«
Si po Turčiji želite še stopničko višje?
»Da, marca prihodnje leto
se bom udeležila evropskega atletskega prvenstva v
dvorani, ki bo v San Sebastianu v Španiji. Konkurenca
bo močnejša kot na balkanskih igrah, zato bom morala
intenzivnost treningov povečati. Glede na to, da prihaja zima, in bodo intervalni
treningi zaradi mraza težji,
se bom v sklopu priprav
udeleževala tudi dvoranskih
tekem na Hrvaškem.«

Za konec sezone je bil na sporedu Atletski pokal Slovenije v
mnogoboju, kjer so radovljiški atleti in atletinje spet dosegli
odlične rezultate. V kategoriji U-14 je bila najboljša Lara Krnc,
druga je bila Trina Praprotnik Malej, na nehvaležno četrto
mesto pa se je uvrstila Sara Mohorič. Peto mesto je pripadlo
Neji Omanovič, trinajsto Jeri Bohinc, štirinajsto Lani Vauhnik,
osemnajsto Maši Kofol in osemindvajseto Kjari Potočnik. Zaradi poškodbe je odstopila Lara Peterlin. Radovljičanke so
prepričljivo osvojile ekipno zmago. Pri fantih U-14 je Aljaž
Gašperin osvojil tretje mesto. V kategoriji deklet U-12 je še
ena skupna zmaga romala v Radovljico. Za to je poskrbela
Maja Šlibar. Uspeh je z drugim mestom dopolnila Lea Holc.
Urška Baloh je bila šesta. Podobno kot v kategoriji U-14 so
tudi dekleta v kategoriji U-12 slavile ekipno zmago. V skupnem točkovanju so Radovljičanke slavile zmago in s tem
postale ekipne zmagovalke Atletskega pokala Slovenije. M. K.

Fasaderstvo Kumalič prvič
Končana je medobčinska malonogometna liga, z zmago Fasaderstva Kumalič. Slednji so šli v zadnji krog s točko prednosti, ki so si jo nabrali tri kroge pred koncem, z zmago
proti Ribnemu s 6:2 na njihovem igrišču. V zadnjem krogu
so z visoko zmago proti Lipcam naslov samo potrdili. Lestvica v skupini A: 1. Fasaderstvo Kumalič 44, 2. ŠD Ribno
41, 3. ŠD Brezje Studio 86 33, 4. Lipce 30, 5. ŠD A. Gašperin
27, 6. Prva jakostna 24, 7. ŠD Podnart 22, 8. Cifra 14 (gol
razlika 29), 9. AS Primožič 14 (-39), 10. ŠD Lancovo 10. Z
zmago v zadnjem krogu sta napredovanje v višji rang potrdili dve ekipi iz radovljiške občine, Calimero boys in NK Begne. Lestvica v skupini B: 1. Calimero boys 40, 2. NK Begne
38, 3. F.C. KOV 37, 4. Pegaz-Vrbnje 32, 5. Odpisani 30, 6.
KŠD Hrušica 28, 7. Čpinarji Ljubno 24, 8. Mošnje CoMetal
21, 9. Kašarija team 10, 10. Zvezde Gorje. V skupini C si je
napredovanje že nekaj kol pred koncem priigrala Smola.
Skupaj z njimi napredujejo ŠD Kamna Gorica, ki ima enako
število točk kot Ribno mladi, a boljšo gol razliko. Lestvica v
skupini C: 1. Smola 34, 2. ŠD Kamna Gorica 25 (+17), 3. Ribno mladi (+12), 4. MEX Radovljica 21, 5. ŠD Gorje 19, 6.
KMN Utrip 17, 7. NK Hom 11, 8. ŠD Adrijan 8. V skupini D
sta bila superiorna ŠD Brezje in TVD Begunje, ki sta na koncu imela osem točk prednost pred tretjeuvrščeno ekipo
Lene kosti. Lestvica v skupini D: 1. ŠD Brezje 31 (+25), 2.
TVD Begunje 31 (+20), 3. Lene kosti 23, 4. ŠD Dvorska vas
19 (+12), 5. NK Posavec 19 (0), 6. Ekstremi 17, 7. Sokol bar
11, 8. KRŠ Radovljica 6. M. K.
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Reportaža
Košnikova gostilna
v Kropi
Ob svetovnem dnevu Hospica in paliativne
oskrbe, ki ga praznujemo vsako leto drugo
soboto v mesecu oktobru, je v Kropi gostovala
Košnikova gostilna.
Kaja Beton
Košnikova gostilna, na kateri
je Mito Trefalt gostil mlade
glasbenike iz Krope in okolice, je v Kulturni dom v Kropi
privabila precejšnje število
obiskovalcev. Mito Trefalt je
obiskovalce zabaval s prigodami, za glasbene vložke pa so
poskrbeli mladi iz Krope in
njene okolice: Janez in Urban
Kalan, Nataša Škerbec, Anže
Fister, Eva Zupan in Tina Gabrovec, Ana Marija Noč, Flora
Ema Lotrič in Žiga Krasnič,
dogajanje pa je zaključil Mažoretni in twirling klub iz Radovljice.
Tema letošnjega svetovnega
dneva Hospica in paliativne
oskrbe je bila Živeti do konca
- paliativna oskrba za starajo-

če se prebivalstvo.« Ob svetovnem dnevu hospica in paliativne oskrbe sta se pri organizaciji dogodkov povezala
Slovensko društvo Hospic,
območni odbor Gorenjska, in
Društvo za paliativno oskrbo
Palias iz Radovljice. Poleg Košnikove gostilne, ki je bila
osrednji dogodek, je v Lescah
potekala v oktobru okrogla
miza Spregovorimo o življenju – za vredno življenje do
konca, po domovih za starejše so bila organizirana predavanja, med otroki pa otroške
ustvarjalnice. S prireditvami
niso le zaznamovali svetovnega dneva, temveč so ti dogodki namenjeni tudi promociji
delovanja obeh društev in razširjanju zavesti o pomenu hospica in paliativne oskrbe.

Košnikova gostilna, na kateri je Mito Trefalt gostil mlade
glasbenike iz Krope in okolice, je v Kulturni dom v Kropi
privabila precejšnje število obiskovalcev.
Radovljica

Za promocijo duševnega zdravja
V ŠENTGORU v Radovljici so izkoristili priložnost v lokalnem
okolju za promocijo duševnega zdravja in v okviru Šentove
vseslovenske akcije, ki je poimenovana Vsak 3. Slovenec –
preprečimo, od 2. do 10. oktobra, ko zaznamujemo svetovni
dan duševnega zdravja, izvajali različne promocijske aktivnosti. Potekale so v različnih lokalnih okoljih zgornje Gorenjske.
»Naš osnovni namen in sporočilo je bilo opozarjati širšo javnost na stigmatizacijo, diskriminacijo in izključevanje posameznikov s težavami v duševnem zdravju, kajti vse to jim
daje manj možnosti na različnih življenjskih področjih, med
katerimi je najbolj pomembno in pereče zaposlovanje,« je
povedala Marija Zupanc, Vodja CDZS Gorenjska regija in dodala: »Naša promocijska prizadevanja so bila med drugim
usmerjena in izvedena tudi z namenom, da ljudje izvejo, da v
njihovem okolju delujejo programi in dejavnosti, ki so namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so prilagojeni
posameznikom glede na njihove potrebe.«. V. K.

Zelene pentlje, ki so znamenje duševnega zdravja, in
svinčnike s slogani o duševnem zdravju so desetega
oktobra delili in pripenjali pentlje dijakom srednjih šol
v Radovljici.

Po moravskih poteh
Na tridnevnem popotovanju smo spoznali deželo, kjer leži radovljiško prijateljsko mesto Ivančice in
od koder izhaja oče Antona Tomaža Linharta, pa tudi deželo, kjer je dolga leta živel Linhartov prijatelj
Martin Kuralt in kamor je v revolucionarnem letu 1848 zaneslo tudi Radovljičana Antona Füstra.
Verena Štekar Vidic
Ekskurzijo na Moravsko smo
zasnovali in organizirali v Muzejih radovljiške občine. Naša
želja je bila, da bi tudi tako
okrepili povezanost z občani
in širili zavedanje o razsežnostih domače kulturne dediščine.
Pot nas je vodila iz Radovljice
preko Avstrije, čez Gradiščansko in Spodnjo Avstrijo do
Dunaja. Po prehodu češke državne meje smo najprej obiskali Ivančice, ki so predvsem
poznane kot rojstno mesto
slovitega češkega slikarja Alfonsa Muche (1860–1939),
začetnika slikarske smeri art
nouveau. V prenovljeni stavbi
kulturno-informacijskega centra o njem pripoveduje razstava. Dan smo zaključili v moravski prestolnici in drugem
največjem češkem mestu
(okoli 400 tisoč prebivalcev),
Brno. Med sprehodom po mestnem središču smo obiskali
mogočno neogotsko stolnico
Petra in Pavla ter grad in vojaško utrdbo Špilberk, kjer so
bili v času monarhije najtežji
zapori. Zdaj je urejen kot muzej z galerijsko zbirko. Spomenik v parku spominja na zaprte italijanske karbonarje, ki so
se v prvi polovici 19. stoletja
borili za osvoboditev, združitev in neodvisnost Italije.
Prvi cilj drugega dne je bilo
zgodovinsko mesto Kromeriž,
ki je zaradi številnih umetnostnih zakladov uvrščeno na
seznam svetovne naravne in
kulturne dediščine pri Unescu. Staro mestno jedro je lepo
obnovljeno in se ponaša z obilico meščanskih hiš, katerih
temelji segajo v čas renesanse
in gotike. V središču mesta
smo si ogledali letno rezidenco olomouških nadškofov, ki
je ena najlepših primerov profanega baroka v državi. V burnem revolucionarnem času je
od novembra 1848 do marca
1849 v njeni razsežni notranjosti zasedal prvi parlament v
habsburški monarhiji. Kar nekaj mesecev je kot poslanec
tega parlamenta v mestu živel
tudi Radovljičan, duhovnik,
politični aktivist in pedagog
Anton Füster (1808–1881). V
veličastni dvorani je sedel na
skrajni levi med revolucionarnimi demokrati na sedežu številka 25. V parlamentu je imel
nekaj odmevnih nastopov, kot
dosledni revolucionar pa se je
zameril tako cesarju kot Cerkvi. Ker so ga obsodili veleizdaje, se je iz mesta srečno rešil
in preko Leipziga, Hamburga
in Londona oktobra 1849 emigriral v ZDA, kjer je živel sedemindvajset let.
Popoldne je sledil ogled mesta
Olomouc, ki prav tako sodi
med najlepša v državi. Na
Zgornjem trgu renesančni rotovž, dve fontani in baročni ste-

ber sv. Trojice, nato mogočna
gotska cerkev sv. Mavricija. Izjemno notranjščino med drugim krasita gotska prižnica in
baročne orgle. Popolnoma drugačno podobo pa nam je pokazala povsem baročna cerkev sv.
Mihaela, ki so jo upravljali jezuiti. V Olomoucu so v univerzitetni knjižnici shranjena pisma, ki jih je A. T. Linhart od
1778 do 1793 pisal prijatelju
Martinu Kuraltu. Ta je v prvih
desetletjih 19. st, živel v Galiciji
(zdaj del Poljske in Ukrajine),
nato pa na Moravskem. V obsežni rokopisni zapuščini so
prišla v knjižnico po njegovi
smrti. Pisma so dragocen vir
podatkov o Linhartovem mišljenju in o času, ki ga je živel.
O njih pripoveduje tudi muzejska razstava v Radovljiški graščini. Zanimivo je še, da je bil
po zatrtju revolucije na Dunaju
prav v Olomoucu za habsburškega cesarja okronan še zelo
mladi Franc Jožef.
Tretji dan smo si ob vrnitvi
ogledali prizorišče in muzej
slovite bitke treh cesarjev leta
1805, avstrijskega Franca I.,
ruskega Aleksandra I. in francoskega Napoleona I., Slavkov
oz. Austerlitz. Napoleon Bonaparte je v bitki, v katero je
bilo na vseh straneh skupaj
vpletenih več kot 150 tisoč vojakov, s svežo strategijo, taktiko in tehniko bojevanja izbojeval svojo največjo zmago. Sto
let kasneje so Moravani v spomin na to bitko in na vse njene žrtve postavili monumentalen spomenik v obliki piramide, v kateri je kapela. Štiri
ženske figure na vsakem vogalu predstavljajo Avstrijo, Rusijo, Francijo in Moravsko.
Kot zadnje na programu nas je
prevzelo mestece Znojmo, ki
se ponaša z bogato sakralno dediščino in dobro ohranjenim
srednjeveškim obzidjem. Zunanjščina cerkve sv. Nikolaja,
ki je tipični primer poznogotske arhitekture, je najpomembnejši kulturnozgodovinski spomenik v mestu. V bližini je tudi
grad in ob njem romanska rotunda posvečena sv. Katarini.
Od tam se je ponujal prelep
razgled na vinorodno pokrajino, ki jo deli reka Dyo.
Med kratkim potepom po mestu sta nas vsaj prodajalni
igrač in porcelana nazadnje
lahko prepričali še o tem, da je
na Moravskem med spominki
ostalo tisto simpatično, pristno in nadvse uporabno, kar
smo pri čeških prijateljih vedno občudovali, seveda pa se
nismo mogli upreti niti klobasici, knedeljčkom in zelo dobremu belemu vinu, da o pivu
seveda niti ne govorimo. Moravska, dežela na zahodu Češke republike, je ime dobila po
reki Moravi, ki izvira v severno
zahodnem delu pokrajine. Z
drugima dvema zgodovinskima pokrajinama, Češko in de-

Udeleženci ekskurzije pred stebrom Svete Trojice na
Gornjem trgu v Olomoucu I Foto: Jože Skumavec

Ivančice, rojstni kraj Linhartovega očeta. V stavbi KIC, kjer
je razstava Alfonza Muche, se je že predstavil tudi
Čebelarski muzej iz Radovljice. I Foto: Verena Štekar-Vidic

Sprehod ob obzidju grajskega griča v Znojmu
I Foto: Verena Štekar-Vidic

lom Šlezije sestavlja državo,
Republiko Češko. Od 11. stoletja je združena s Češko. Zgodovinsko seže v čas 9. stoletja,
ko je obstajala Veliko Moravska s knezom Mojmirom in
njegovim sinom Rastislavom,
ko je padla pod germanske
Franke in si prizadevala za
osamosvojitev izpod nemške
cerkve. Misijonarja Ciril in
Metod iz Bizanca sta uspešno
izvedla reorganizacijo veliko-

moravske cerkve in tja prinesla staro cerkveno slovansko
pisavo glagolico. Papežu Hadrijanu II. sta se v Rimu prikupila z darilom, relikvijami sv.
Klemena, prvega Rimljana
med papeži. Do njega pa sta z
darilom potovala tudi po Gornjesavski dolini, zato je tod
največ cerkva sv. Klemena na
Slovenskem, med moškim
prebivalstvom pa je še dandanes veliko Klemenov.
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Kultura

Vsakemu učencu
vsaj trije nastopi

Vsi zbori zadonite
Kulturno-umetniško društvo Kropa je
v Kulturnem domu v Kropi organiziralo
tradicionalen koncert Vsi zbori zadonite,
na katerem je nastopilo šest pevskih zborov
iz radovljiške občine.
Tjaša Kržišnik

Glasbena šola Radovljica v novem šolskem letu. Učenec naj igra inštrument na lastno željo, ambicije
staršev lahko v otroku zatrejo željo. Odprtost šole: vsak učenec ima vsaj tri nastope, kar utrjuje
njegovo samozavest; različni orkestri in abonma.
Alenka Bole Vrabec
Novo šolsko leto že teče. Ste
zadovoljni z vpisom?
»Zelo. Največji naval je v razredih za klavir in kitaro. Na
preskusih posluha predstavimo otrokom tudi druge
inštrumente, ne le tistega, ki
ga zanima. V otroku je treba
utrjevati željo, ki je morda
še negotova in nejasna. Zato
vedno vprašamo, zakaj si je
izbral določen inštrument.
Na ure glasbenega pouka
naj otrok hodi zato, ker si
tako želi, ne pa z občutkom,
da izpolnjuje željo staršev.«
Kakšna je zasedenost oddelkov?
»Razveseljiva. Imamo pa
tudi tri oddelke, ki so »deficitarni«: violončelo, oboa in
fagot. Zdaj imamo 399
učencev, 65 pa jih je v glasbeni pripravnici. Tu izvedo,
kaj je glasba, pojejo, piskajo
na flavto, se igrajo in preskušajo na orffovih inštrumentih. Nižja glasbena šola
ima šest razredov, na višji
stopnji pa sta še sedmi in

osmi razred. Višji letniki se
vključujejo v komorno igro
in orkestre. Tako imamo godalni orkester in mladinski
pihalni orkester, kitarski ansambel in mlajši ter starejši
harmonikarski orkester,
mladinski pevski zbor.«
Kolikokrat vsak učenec nastopi javno, na produkcijah?
»Najmanj trikrat. Vse produkcije so javne, namenjene
staršem, prijateljem in otrokovim vrstnikom, občanom.
Seveda smo veseli, če lahko
izkoristimo še priložnostne
nastope, po katerih je na našem območju kar precej zanimanja.«
Kje vse so recimo depandanse vaše šole?
»V Bohinju, na Bledu, v
Gorjah in Lescah, kjer je oddelek za tolkala.«
Kakšna so povezovanja šole
z zunanjimi dejavniki?
»Dobra. Na ravni šole sodelujemo z vsemi gorenjskimi
glasbenimi šolami, pa tudi z
zamejskimi v Avstriji in Ita-

Ravnatelj Marko Možina
liji; spomladi je bilo srečanje v Celovcu. Potem imamo še tekmovanja v slovenskem merilu. In pred takim
dogodkom ima vsak učenec
najmanj pet nastopov. Kar
zadeva druge institucije,
moram omeniti sodelovanje
z Občino Radovljica, Galerijo Šivčeva hiša, Zavodom za
turizem Radovljica. Nikoli
ne odklonimo, če nas kdo
prosi za sodelovanje in nastop učencev.«

Razpisali ste tudi abonma?
»V njem bo šest koncertov.
Največ jih bomo poskušali
ustvariti z lastnimi močmi,
da bodo tudi vzor učencem.
Učencem je namreč všeč, če
učitelj odloži varovalno barvo in se spremeni v nastopajočega. En koncert je namenjen razsežnostim harmonike, drugi bo zaznamoval
200. obletnico rojstva Giuseppa Verdija, za enega smo
domenjeni z območno izpostavo JSKD Radovljica, predstavili se bodo tudi bivši
učenci, ki so zdaj dijaki na
srednji šoli ali na konservatoriju. Omenil sem že koncert učiteljev, dodajam še
koncert baročnega kvarteta
Hymnia. Aprila bo tudi
predstavitev inštrumentov v
glasbeni pravljici, ki jo prav
tako pripravljajo učitelji.«
Če koga kaj zanima, kje dobi
najnovejše podatke o šoli?
»Imamo novo spletno stran,
odprto za vse!«
Naj se vam načrti uresničijo
brez zapletov!

Na tradicionalnem koncertu v Kulturnem domu Kropa je
zapel tudi domači Mešani pevski zbor Koledva.
Lesce

Nagrada Vinku Bogataju

Fotografska razstava
Člani foto društva Radovljica se predstavljajo na vsakoletni klubski razstavi v Graščini.
Matjaž Klemenc
Vsako leto člani Fotografskega društva Radovljica
pripravijo klubsko razstavo
in tudi tokrat se niso izneverili svoji dolgoletni tradiciji. Člani društva so lahko
sodelovali s fotografijami
na fotografskem papirju in
z digitalnimi fotografijami.
V obeh kategorijah je bila
tema prosta. S fotografijo
na fotografskem papirju je
sodelovalo 12 avtorjev, ki so
predložili 68 fotografij. Žiriranje je bilo v očeh mojstra fotografije Fotografske
zveze Slovenije Izidorja Jesenka. Prvo nagrado je dobila Anica Šolar za delo
Igra v travi, drugo nagrado
Žarko Petrovič za delo
Sončno jutro in tretjo nagrado Vida Markovc za delo
V paru. Diplome so prejeli:
Drago Vogrinec – Preliv;
Zorko Justin - Nagajivka in
Marjana Dacar - Zakaj. Še
bolj številna udeležba pri
digitalni fotografiji. Sodelovalo je 16 avtorjev s 159 digitalnimi fotografijami.
Prve nagrade se je veselil

Tradicionalni koncert Vsi
zbori zadonite, ki ga vodijo
nekateri člani pevskega zbora Koledva, je letos potekal
že dvanajstič zapored. »V
vseh teh letih so koncerti potekali v Kropi, Podnartu,
Mošnjah, Radovljici, na
Brezjah in na Dobravi. V
preteklosti je sodelovalo največ deset zborov, štirih med
njimi danes ni več, letošnjih
šest pa je zraven že od vsega
začetka,« je povedal zborovodja domačega zbora Egi
Gašperšič, ki pravi, da bodo
tradicijo koncerta nadaljeva-

li tudi v prihodnje, če bo želja in interes s strani pevcev.
Pevsko druženje, ki ga je povezovala Branka Konc, je odprl domači Moški zbor Kropa. Za njimi so nastopile
pevke Kulturnega Društva
Mošnje, Ženski zbor Almira, Mešani zbor svetega
Roka s sosednje Srednje Dobrave ter Moški zbor Podnart. Kot zadnja dva sta nastopila domači Ženski in
Mešani zbor Koledva. Koncert se je končal s priljubljeno Verdijevo skladbo iz opere Nabucco, ki so se ji pridružili vsi, ki so pesem poznali.

Likovno društvo Cinober Idrija je septembra pripravilo slikarski ex tempore z naslovom Dediščina živega srebra v
Idriji. Ustvarjalci so lahko svoja platna ali druge podlage žigosali od 8. do 23. septembra. Zanimanje likovnih ustvarjalcev iz vseh koncev Slovenije je bilo letos zelo veliko, saj so
prejeli več del kot pretekla leta. Komisija je zato imela pri
izboru del za letošnjo razstavo zelo zahtevno nalogo. Slovesno odprtje razstave in podelitev nagrad ter priznanj je bilo
4. oktobra v Galeriji sv. Barbare v Idriji. Po izboru komisije
je prvo nagrado v vrednosti 800 evrov, za delo z naslovom
Pogled čez Mestni trg prejel Vinko Bogataj iz Lesc. Čestitamo! I. K.

Vinko Bogataj (v sredini) ob podelitvi nagrade
Radovljica

Nagrajeno delo: digitalna fotografija: Tomaž Sedej, Beživa
Tomaž Sedej, za delo Beživa!; drugo nagrado je dobil
Janez Resman - Pomladan-

ska in tretjo nagrado Simon
Senica - Faca. Razstavo fotografij na fotografskem pa-

VIR v prostorih Gorenjske banke
pirju je mogoče videti od
danes do 30. novembra v
paviljonu Graščine.

V prostorih poslovalnice Gorenjske banke, d. d., v Radovljici
je še do konca novembra na ogled razstava likovnih del skupne VIR iz Radovljice. M. A.
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Gasilci
Gasilska vaja v Podnartu
Preverili so, kako dobro so usposobljene gasilskoreševalne enote.
Valerija Keršič
V podjetju Atotech v Podnartu so izvedli vajo z naslovom
Požar v oksidativnem skladišču. Predpostavka vaje je
bila, da je zaradi napake na
električni napeljavi prišlo do
požara v skladišču, kjer hranijo večinoma krom in kromovo kislino, v prostoru pa
je bila ujeta tudi ena oseba.
Na vaji so zaposleni takoj po
prejemu obvestila zapustili
tovarno, se zbrali na zbornem mestu, dva izmed njih
pa sta z izolirnimi dihalnimi
aparati začela z reševanjem
pogrešane osebe. Gasilci so
preverili notranjost prostorov, požar pogasili, po dolgih letih pa so preverili tudi
čas, v katerem so sposobni
zagotoviti neomejene količine vode za gašenje iz reke
Save, ki je od podjetja oddaljena 250 metrov.
Kot je po vaji povedal poveljnik PGD Podnart Bine Perič, ki je vajo tudi vodil, je
zadovoljen z odzivnim časom in hitro oskrbo z gasilno vodo iz reke Save. Na vaji
je sodelovalo 42 gasilcev z 11
gasilskimi vozili iz PGD
Podnart, Radovljica, Ljubno,
Sr. Dobrava, Kropa, Kamna
Gorica ter Lancovo, aktivira-

ni pa sta bili tudi interni
enoti za prvo pomoč in kemično dekontaminacijo.
Enoti je preverjala zdravnica
Maja Petrovič-Štebljaj, del
vaje pa si je ogledal tudi župan Ciril Globočnik. Na vaji
so bili ocenjeni vsi udeleženci, tako zaposleni, ki so izvajali evakuacijo, kot tudi gasilci. Vsi ocenjevalci so na analizi podali svoje predloge, ki
bodo upoštevani in odpravljeni v najkrajšem možnem
času.
Direktorica podjetja Atotech
dr. Marijana Rebernik pa je
poudarila: »Gasilske vaje, ki
jih organiziramo skupaj s
PGD Podnart, so postale že
naša skupna tradicija.« Takšne vaje so namenjene obojestranskemu treningu tako
zaposlenih v podjetju kakor
tudi prostovoljnih gasilcev.
Namenjene so odkrivanju in
odpravljanju pomanjkljivosti na obeh straneh, identificiranju potrebnih aktivnosti
in posredovanja informacij.
»Takšna vaja je tudi sporočilo našim sokrajanom, da
vedo, da bomo v primeru nesreče naredili vse, da lokaliziramo neljubi dogodek ter
da smo v primerih nesreče
sposobni poskrbeti za reševanje ljudi in premoženja.«

Kako smo pripravljeni
na potres?
Po večjem potresu bi dlje časa trajale razmere, na katere kot posamezniki ali družba nismo najbolje
pripravljeni, ugotavlja Janez Koselj, poveljnik civilne zaščite.
Simon Šubic
Letos so se enote za zaščito
in reševanje po vsej državi
še posebej posvetile usposabljanju za ukrepanje v primeru potresa. Tem aktivnostim se je pridružila tudi
občina Radovljica. V septembru je s štabom Civilne
zaščite (CZ) sodelovala na
državni štabni vaji Potres
2012, oktobra pa so pripravili še praktično vajo za enote
zaščite in reševanja, na kateri so sodelovale tudi regijske
enote CZ, usposobljene za
iskanje in reševanje ob potresih.
»Namen obeh vaj je bil pripraviti štab in enote na obsežne posledice, ki bi sledile
močnejšemu potresu v naši
občini, in na podlagi opravljenih analiz odpraviti pomanjkljivosti in izboljšati
pripravljenosti odziva ob podobnih nesrečah na vseh nivojih. Prvi cilji vaje so doseženi, saj smo tako v štabu
kot tudi v enotah spoznali, s
koliko problemi bi se takrat
ukvarjali, in jih bomo v primeru podobnih razmer lažje obvladali. Zagotovo bi bila
ena prvih nalog vzpostaviti
nadzor nad stanjem na prizadetih območjih, glavne
reševalne naloge bi trajale
teden dni ali več, zagotovo
pa bi bile v reševanje vključene tudi reševalne enote
zunaj občine. Reševanju bi
sledilo dolgotrajno odpravljanje posledic nesreče, ki
bi lahko trajalo tudi več let,«
je pojasnil Janez Koselj, poveljnik CZ občine Radovlji-

Požar je bil podtaknjen

IZLET

tega zdi nemogoče, se lahko
marsikdo spomni na vodno
ujmo v letu 2007. Tisti, ki
so jo doživeli, vedo, da ni
mogoče brati obvestil na internetu, ko ni elektrike, in
kako je bilo čez noč potrebno zagotoviti pitno vodo za
nekaj tisoč prebivalcev. Električni mrk, ki je pred kratkim prizadel vso Gorenjsko,
bi lahko trajal tudi bistveno
dlje kot le štiri ure, pa smo
ga prespali in se ga praktično nismo zavedali. Verjetno
vas večina ni opazila, da
smo bili pred leti sicer samo
za slabo uro brez vseh telefonskih povezav, kar pomeni, da takrat ni bilo možno
poklicati številke 112. Vse to

23.–25. NOVEMBrA 2012 (3 dni/2 nočitvi)

Za nepoZabno vZdušje bosta poskrbela vodiča Goran in aleš ter predstavnica GG!
Vabimo vas na potovanje po Bosni in Hercegovini ter hrvaški Dalmaciji. Spoznali bomo drugačno Sarajevo, si obliznili prste ob pravih sarajevskih čevapčičih, si privoščili bosansko »kahvo« in občudovali najlepši razgled na mesto s 176 m visokega nebotičnika Avaz. Obiskali
bomo Mostar in Počitelji in eno najpomembnejših rimskokatoliških
romarskih svetišč v Evropi Međugorje. Zaključek potovanja bo pripadel dalmatinskemu biseru Trogirju.

(in še kaj več) se je že zgodilo in se bo zagotovo tudi ponovilo, zato se moramo vsi
bolje pripraviti, da si bomo
ob takšnih primerih lahko
pomagali tudi sami. Ob takšnih nesrečah so bistveni
samopomoč in medsebojna
pomoč ter upoštevanje navodil in usmeritev, ki bodo
posredovane javnosti,« je še
dejal Koselj.
Kaj vse bi morali narediti,
da bi bili sami bolje pripravljeni na potres, si lahko
preberete na spletni strani
Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, na
spodnji povezavi http://
www.sos112.si/slo/page.
php?src=li13.htm.

PREDSTAVIT
EV
POTOVANJA
BO
V TOREK,
6. 11., OB 18
. URI
V AVLI GG

tnem vzdušju hercegovskega mesteca. Popoldne vrnitev proti Kranju. Prihod domov v večernih urah.
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 2x polpenzion
v dvoposteljnih sobah v hotelu kat. 4*, kava in sladica v kavarni
stolpnice Avaz Tower, kosilo na Baščaršiji, oglede po programu z
vstopnino za Begovo džamijo, stroške odličnega slovenskega vodnika, stroške lokalnih vodnikov, nezgodno zavarovanje za vse
udeležence, stroške organizacije in DDV.

1. dan: KRANJ–SARAJEVO
Odhod iz Kranja v nočnih urah. Prihod v Sarajevo v jutranjih urah.
Ogled novega in starega dela mesta. Organizirano kosilo: čevapčiči
Cena:
in kislo mleko v sarajevski čevapdžinici. Vzpon na najvišjo razgleOrganizacija in izvedba izleta:
dno točko v Sarajevu – Avaz Tower. Nastanitev v hotelu Hollywood
GRR  à
Þ 81,72856 G
(4*). Po večerji zabava in ples v »balkanskih« ritmih žive glasbe v
7RSQL˷ND/-8%/-$1$
hotelu.
2. dan: SARAJEVO–JABLANICA–MOSTAR–POČITELJ–ČAPLJINA WHOHIRQID[
Po zajtrku ogledi mest. Prenočevanje v mestu Čapljina, v prijetnem
vzdušju hotela Mogorjelo (4*). Večerja v hotelu.
3. dan: ČAPLJINA–MEĐUGORJE–TROGIR–KRANJ
Po zajtrku vožnja proti Međugorju, enemu od najbolj znanih rimskokatoliških svetišč v svetu. Za nekatere bo to priložnost za obisk
cerkve sv. Jakoba, za druge priložnost za jutranjo kavico v prije-

171 eur

www.gorenjskiglas.si

Junijski požar, ki je izbruhnil
v skladiščnih prostorih podjetja Trgos v Lescah, naj bi podtaknil dvajsetletni domačin,
sumijo policisti. S Policijske
uprave Kranj so namreč sporočili, da so zoper dvajsetletnika iz Lesc podali kazensko
ovadbo zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivega dejanja požiga, za kar je v kazenskem zakoniku zagrožena
kazen od enega do osem let
zapora.
V noči na 27. junij so zagoreli skladiščni prostori blejskega podjetja Trgos v Lescah. Opazili so ga precej
pozno, zato je bil požar ob
prihodu gasilcev že povsem
razvit in je povsem uničil

skladišče in blago, ki je bilo
v njem shranjeno. Po podatkih policije je nastalo za 850
tisoč evrov gmotne škode.
Že takoj po požaru so se po
Lescah razširile govorice, da
je ogenj podtaknila roka požigalca. K takemu razmišljanju je dobro poučene navedlo tudi dejstvo, da so imeli
leški gasilci letos nenavadno
povečan obseg dela zaradi
skrivnostnih požigov ut, lop,
zabojnikov … V gasilskih
krogih sedaj ugotavljajo, da
tudi, če je ovadeni dvajsetletnik res podtaknil požar v
Trgosu in zanetil še nekaj
drugih manjših požarov, ne
more biti krivec za vse letošnje nepojasnjene požare.
Na delu naj bi tako bilo več
požigalcev.

ca. Cilji obeh vaj bodo doseženi, ko bodo večino pomanjkljivosti odpravili in
izboljšali svojo pripravljenost, je še dodal.
Po Koseljevih besedah so na
vajah ugotovili, da bi po večjem potresu na območju
občine dlje časa trajale razmere, na katere kot posamezniki ali družba nismo najbolje pripravljeni. Ob obsežni naravni nesreči, kakršna
je tudi močnejši potres, je
realno pričakovati moteno
dobavo električne energije,
plina, vode, težave bodo lahko tudi v delovanju telefonskega obrežja, interneta in
mobilni telefoniji, opozarja
Koselj. »Če se nam kaj od

Sarajevo–Medjugorje–Trogir

Policija je zaradi požiga v Lescah ovadila
dvajsetletnega domačina.
Simon Šubic

V zapuščenem domu Matevža Langusa v Kamni Gorici se je sredi oktobra urilo okoli 110
pripadnikov radovljiških in regijskih reševalnih enot. / Foto: Tina Dokl

Za rezervacijo čimprej pokličite na tel. št. 04/201 42 41, pišite na:
narocnine@g-glas.si ali se na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju oglasite osebno.
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Med vodilnimi v državi

Zaznamovali zeleno
Eko zastavo

Letos mineva natanko sto let od začetkov organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji. Ob tej
priložnosti smo se pogovarjali s Tonijem Smolejem, ki je gorski reševalec že več kot štirideset let.

Vrtičkarji z Brezij so z jesenskim piknikom
zaznamovali Zeleno zastavo, ki jo je vrtec
Radovljica prejel konec septembra in tako prvič
pridobil naziv Eko vrtca.

trajala akcija lahko tudi cel
teden, je sedaj povprečje pri
helikopterskih akcijah 1 ura
15 minut. Približno 50 odstotkov akcij je sedaj helikopterskih, drugo je še vedno fizična akcija, torej prenašanje ponesrečenca.«

Kaja Beton
Toni Smolej je od leta 1982
načelnik Gorske reševalne
službe Radovljica in zdaj
tudi predsednik letalske komisije pri Gorski reševalni
zvezi Slovenije.
Na razstavi v Graščini, ki zaznamuje sto let organiziranega gorskega reševanja v
Sloveniji, je zapisano: »Kdor
ljubi gore, je planinec, kdor
rad pleza po gorah, je alpinist, kdor ljubi gore, rad pleza in želi pomagati ljudem,
je gorski reševalec.«
»Prva mora biti duša. Če tega
ni, nima smisla. Potem pa je
še čas, ki ga je treba temu posvetiti. Če računamo, da je v
naši enoti 28 članov, ki naredimo skupno na leto približno 5000 ur prostovoljnega
dela, potem je to kar precej
odrekanja. Sploh če vemo, da
imajo člani ob tem tudi druge obveznosti, redno službo,
družine. Poleg reševalnih akcij izvajamo tudi izobraževanja, predstavitve, predavanja
po šolah ...«
Se kultura v gorah izboljšuje?

Toni Smolej
»Zanesljivo raste kultura
planinstva. Kar se tiče uporabe čelad, discipline in
opremljenosti, je zdaj bolje,
a še zdaleč ni dobro. Letos
smo imeli dvajset akcij, kar
je več kot lani. Vse več ljudi
je v gorah, gozdovih, vse več
jih nabira gobe, zato je tudi
izgubljenih in poškodovanih na ta račun več. Še vedno velik problem predstavlja nizka obutev, pa tudi
nepripravljenost in nepoznavanje terena, kar se kaže
predvsem pri tujcih.
Spremenil pa se je tudi sam
način reševanja precej. O
tem govori tudi razstava ob
stoletnici GRS. Če je nekoč

GRS Radovljica je ena od sedemnjastih reševalnih služb
v Sloveniji.
»Gotovo je ena vodilnih v
Sloveniji, tako po kadrovski
strukturi kot po sposobnostih. Smo relativno mladi,
povprečje je 40 let, ni pa toliko merilo starost, ampak
sama aktivnost. Seveda se z
leti pridobivajo tudi na tem
področju zelo pomembne izkušnje. Sam imam za seboj
tristo akcij in sedaj upam trditi, da stvari obvladam. Smo
sicer vsi amaterji, volonterji,
ampak ko se znajdeš pred
ponesrečencem, si zanj enako odgovoren. Zato sta pri
akcijah zelo pomembna odgovornost in profesionalen
odnos, pa seveda opremljenost, znanje, psihofizična
pripravljenost.
Tudi naš odzivni čas je zelo dober. Poleti ob vikendih je šest

reševalcev vedno tu na naši
enoti v Lescah, in takrat je naš
odzivni čas 15 minut. Med tednom pa seveda traja dlje, saj
smo v službah in podobno.«
Člani rešujete prostovoljno,
kaj pa oprema?
»Glavni financer je Uprava
RS za zaščito in reševanje,
pomagajo pa tudi občine in
člani. S pomočjo občine
smo v Lescah dobili odlične
prostore za delo, imamo vozilo in potrebno tehnično
opremo. Gre pa razvoj opreme drastično navzgor, temu
pa s sedanjimi financami ne
moremo več slediti. Seveda
so želje, realnost pa je nekoliko drugačna.«
Vaše mnenje za konec?
»Sam sem proti profesionalizaciji. V Avstriji na primer
sicer delajo prostovoljno, a
po vsaki akciji ponesrečencu
pošljejo račun za reševanje.
Pri nas tega ni in se mi zdi
tako tudi prav. Je pa tudi res,
da se to ne izkorišča in super
funkcionira. To so pač vrednote, ki jih spoštujemo, in
če se bodo enkrat podrle, se
nazaj ne bodo več postavile.«

www.gorenjskiglas.si

Tjaša Kržišnik
Na zabavnem ekološko obarvanem dogodku, ki se ga je
udeležilo več kot petdeset
otrok in njihovih staršev, so
vrtičkarji skozi pester program predstavili Eko zastavo, za katero so se trudili dve
leti. Najprej so skupaj z vzgojiteljicami zapeli štiri otroške
pesmice in svojo Eko himno,
nato pa so okoli igrišča z
igrali posadili vrbe, ki jim
bodo dajale senco v vročih
dnevih. Sledil je orientacijski
pohod, ki je del letošnje tematike Eko opazovalni dnevnik Moje drevo. Pri tem so
glavno vlogo imeli starši, ki
so morali poiskati različna

drevesa ter skupaj z otroki
zapeti, reševati uganke ipd.
Po uradnem delu je sledilo
druženje oziroma piknik,
kjer ni manjkalo kostanja,
starši pa so pripravili zdravo,
okusno eko malico.
V vrtcu Brezje so se Zelene
zastave zelo razveselili. »Naziv Eko vrtec nam pomeni
zelo veliko, ker je bilo vanj
vloženega veliko truda. Zelo
pomembno se nam zdi, da
že majhne otroke spodbujamo k smotrnemu ravnanju z
odpadki,« je povedala eko
koordinatorka vrtca Brezje
Andreja Dolenc, ki pravi, da
otroci navdušeno ločujejo
odpadke, tako v vrtcu kot
tudi doma.

Okoli igrišča so posadili vrbe, saj so se naučili, da to drevo
raste najhitreje in bodo tako kmalu imeli senco.

Chopinov zlati prstan 2012

Presenetljivo uspešno 8. mednarodno tekmovanje mladih pianistov Chopinov zlati prstan
2012. Pokroviteljica Občina Radovljica, častni pokrovitelj Veleposlaništvo Republike
Poljske v Ljubljani. Gostitelj Glasbena šola Radovljica. Absolutni zmagovalec
osemnajstletni Piotr Nowak iz Poljske, ki je dosegel sanjskih 100 točk. Reportaža v naslednji številki Deželnih novic. A. B. V. / Foto: Tina Dokl

Sporočite svoje mnenje o Deželnih novicah
Na pobudo Časopisnega sveta v uredništvu pozivamo bralce Deželnih novic, naj
sporočijo svoje mnenje o tem, katere vsebine jih najbolj zanimajo v Deželnih novicah, katere jih morda motijo in česa bi si želeli še več. Svoje mnenje pošljite na
elektronski naslov marjana.ahacic@g-glas.si ali na naslov Uredništvo Deželnih
novic, Kranjska cesta 19, 4240 Radovljica do konca letošnjega leta.
Marjana Ahačič
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Podjetniške delavnice
Delavnice na praktične teme s področja
podjetništva pripravlja Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske.
Marjana Ahačič
Prva delavnica se bo začela že
v četrtek, 8. novembra, ko
bodo pripravili usposabljanje
s področja projektnega me
nedžmenta, njen namen pa
je usposobiti udeležence, da
bodo znali za svoje projekte
določiti oziroma razumeti ci
lje, ki jih je postavil naročnik
projekta. Vodil jo bo izkušen
predavatelj, podpredsednik
Slovenskega združenja za
projektni management ter
urednik Projektne mreže
Slovenije dr. Iztok Palčič. V
ponedeljek, 12. novembra, bo
sledila delavnica produktne
ga inženiringa, na kateri
bodo udeležence poučili o
tem, kako narediti prodajno
uspešen produkt oziroma
storitev. Vodil jo bo Blaž
Branc. Tretja v sklopu podje
tniških delavnic bo v sredo,
14. novembra, posvečena teh
nikam izboljšanja spomina;
vodil jo bo Metod Čufar. Sle
di delavnica z naslovom Su
perkreativnost v ponedeljek,
19. novembra. Na njej se
bodo udeleženci spoznavali z
načinom, kako ciljno upora

bljati tehnike ustvarjalnega
mišljenja, da bi razvili nov
produkt ali izboljšali obstoje
čega. Delavnico bo vodil Blaž
Branc. V sredo, 28. novem
bra, se bodo v zadnji v sklopu
podjetniških delavnic udele
ženci seznanili z določanjem
lastnosti posameznika prek
metode ajurvede. Delavnica,
ki jo bo vodila svetovalka
ajurvede ter učiteljica sprosti
tvenih tehnik Andreja Kopri
vec, je namenjena tako zapo
slenim kot vodjem podjetij in
posameznikom, ki potrebu
jejo svež zagon in uporabo
metod za sproščen odnos do
novih izzivov in zahtev na de
lovnem mestu, pojasnjujejo
na agenciji Ragor in dodaja
jo, da bodo udeleženci pred
vsako od delavnic lahko pri
dobili tudi informacije o po
stopku registracije s.p.ja ali
d.o.o.ja ter o splošnih aktiv
nostih VEM točke Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske.
Vse delavnice se bodo začele
ob 9. uri in končale predvi
doma ob 13. uri. Udeležba je
brezplačna, saj delavnice so
financirajo občine zgornje
Gorenjske.

Dvajset let radovljiških skavtov
Navdušenje nad skavtstvom je v dvajsetih letih radovljiškega stega Ruševci delilo okrog tristo mladih.
Ob jubileju so pripravili srečanje na Pustem gradu.
Peter Kolman
»Pred dobrima dvema deset
letjema je naš takratni žup
nik Janez Šket imel veliko
zamisli, predvsem pa ognja.
V nas je znal zbuditi navdu
šenje za marsikatero stvar,
tudi za skavtstvo. Najbolj
navdušen je bil Andrej Čer
ne, ki se je povezal s takrat
nastajajočim skavtskim gi
banjem pri nas,« se spomi
nja začetkov Marija Jekovec.
Prvi skavti pri nas so se v za
četku učili od sosedov, za
mejskih in italijanskih skav
tov. Andrej je po eni taki ta
borni šoli navdušenje prene
sel na majhno skupino Ra

dovljičanov. Bogomir Vnu
čec in Marija sta tako jeseni
1991 začela s skupino starej
ših skavtov, starih 16 let in
več. Ob sobotah zvečer so se
zbirali v župnišču, kjer so
spoznavali skavtske zakone
in se učili različnih ročnih
spretnosti ter se pripravljali
na doživetja v naravi, tabore
in zimovanja.
»Prvo kuhinjo v naravi smo
postavili na Pustem gradu,
takrat ga nismo zažgali, prvi
zimski izhod pa smo imeli
na Uskovnici. Ob koncu
zime smo se začeli pripra
vljati na skavtske obljube. Na
Ajdni smo pred načelnikom
slovenskih skavtov in skav

tinj obljubili, da bomo vedno
pripravljeni služiti Bogu, do
movini in ljudem,« se še
spominja Marija Jekovec.
Prve obljube pa so tudi mej
nik, ki predstavlja uradni za
četek skavtstva v Radovljici.
Danes je v Radovljici okrog
60 skavtov v treh starostnih
skupinah z osmimi voditelji.
Srečujejo se vsak teden, naj
bolj pa so navdušeni nad
večdnevnimi zimskimi in
poletnimi tabori, doživetjih v
naravi, srečanjih s skavti iz
Slovenije in tudi tujine. Po
besedah stegovodje Gašperja
Potočnika želi skavtski način
življenja prispevati k vzgoji
mladih, da bodo postali tr

dne osebnosti in odgovorni
državljani. Pomembne so
vrednote, ki jih je poudarjal
že ustanovitelj skavtov Ro
bert BadenPowell – optimi
zem in veselje od življenja,
čut za drugega, prijateljstvo,
ljubezen, zdravje ter samo
spoštovanje, odgovornost in
kritično mišljenje ter spo
štljiv odnos do narave in čut
do domovine. Za seboj želijo
pustiti svet nekoliko lepši,
kot so ga prejeli.
Mladi, stari med 8 in 21 let,
se jim še vedno lahko pridru
žijo. Obrnejo se lahko na Ga
šperja Potočnika (040/438
262), kjer bodo dobili vse
potrebne informacije.

Radovljica

Svetopisemski maraton tudi v Radovljici
Tudi v radovljiški župniji so se pridružili svetopisemskemu
maratonu, ki je sicer med 7. do 14. oktobrom potekal v Ljubljani, kjer so teden dni nepretrgoma izmenično brali Sveto
pismo. Organizatorji so s tem dogodkom želeli sebi in ljudem dati priložnost, da se bolje seznanijo z vsebino Svetega
pisma ter ga na ta način »posvojijo«. V nekoliko krajši obliki so se letos prvič temu dogodku pridružili tudi v radovljiški
župniji. Na pobudo in povabilo k 24-urnemu neprekinjenemu branju Svetega pisma se je po besedah župnika Andreja
Župana odzvalo mnogo ljudi. Več kot 120 jih je bralo Sveto
pismo, poslušalcev pa je bilo še več. Odzvali so se mnogi
posamezniki in skupine, ki delujejo v župniji, pa tudi od
drugod. »Izkušnja je bila zelo pozitivna. Že samo branje
Svetega pisma je molitev, preko branja spoznavamo kaj
nam govori Bog. S tem svetopisemskim maratonom smo
želeli Sveto pismo približati ljudem.« P. K.

Spomini
izgnancev

Redna cena knjige je 15,00 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

13
EUR

+ po

Knjigo lahko kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Peti december 1941
bo ostal zapisan v
zgodovino dobravskih
izgnancev. Ta dan je
bil najbolj grozovit za
krajane, saj so morali
zapustiti svoja ognjišča.
Odpeljani so bili z
avtobusi in tovornjaki
v Škofove zavode v
Šentvid. Tam so jih
Nemci v vsako učilnico
stlačili 50 ali več.
Izgnanih je bilo
42 družin. Alojz Vidic

Ob 20-letnici so se na Pustem gradu srečali sedanji in nekdanji radovljiški skavti.

Obnovljeni prostori ljubenskega župnišča
Marjeta Žebovec
V soboto, 27. oktobra, so v
Ljubnem slovesno blagoslo
vili obnovljene prostore žu
pnišča: zimsko kapelo v pri
tličju in klet, v kateri je ure
jena vinska klet Janeza Jalna.
Blagoslov obeh prostorov je
po maši, ki se je začela ob
10. uri, opravil ljubljanski
nadškof in metropolit Anton
Stres, v kulturnem sporedu
pa so poleg ljubenskega me
šanega pevskega zbora na
stopili tudi pevci iz Tunjic in
s Šenturške Gore, v obeh fa
rah je bil Pavle Juhant prej
župnik, citrarka Tanja Zajc
Zupan, flavtistka Anja Bur
nik in Franc Pestotnik – Po
dokničar. Slovesnosti so se
udeležili tudi trije župani:
radovljiški Ciril Globočnik,
cerkljanski Franc Čebulj in
mengeški Franc Jerič.
Motor obnove je bil seveda
tamkajšnji župnik, in to ne
le organizacijsko, ampak
tudi delovno, zlasti je med
drugim veliko materiala
sam zvozil iz kleti – v njej se
je namreč v desetletjih zapu

Župnik Pavle Juhant in zidar Pavel Lambergar pri obnavljanju kleti župnišča / Foto: Jože Ambrožič
ščenosti nabralo vse mogoče
in so se pojavile tudi nevar
ne plesni. Stvari so najprej
nekaj mesecev dozorevale,
opravljala so se pripravljalna
dela, glavno delo pa je bilo
opravljeno v zadnjih treh
mesecih. Župnik je zelo po
hvalil farane, ki so predvsem
na začetku, ko delo še ni

zahtevalo veliko strokovne
ga znanja, zelo pomagali. Ti
pa pravijo, da je župnik s
svojim navdušenjem in od
nosom do dela in ljudi zelo
povezal farane. Največ dela,
ki zahteva strokovno znanje,
pa je opravil Pavel Lamber
gar s Posavca, upokojen zi
dar. Tudi župnik je z vese

ljem delal – in se učil. Eden
od faranov je o njunem so
delovanju rekel: »Krasno sta
se ujela: eden zna, eden pa
hoče znati.«
Po uradnem delu so bili
udeleženci povabljeni v dom
krajanov, kjer so nadaljevali
druženje ob glasbi ansam
bla Veseli Gorenjci.
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Prireditve
November 2012
2. novembra
KinoKrompir ob 16.00: MADAGASKAR 3, Linhartova dvorana Radovljica*
KinoKrompir ob 18.00: ŠOLA ROCKA, Linhartova dvorana Radovljica*
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: TORINSKI KONJ, Linhartova dvorana Radovljica*

3. novembra
KinoKrompir ob 16.00: POGUM, Linhartova dvorana Radovljica*
KinoKrompir ob 18.00: ŠOLA ROCKA, Linhartova dvorana Radovljica*
KinoKrompir ob 20.15: VAMPIRSKA LJUBEZEN, Linhartova dvorana
Radovljica*

FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: ŠANGHAJ, Linhartova dvorana Radovljica*

17. novembra
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 18.00: ŠANGHAJ, Linhartova dvorana Radovljica*

FILMSKO GLEDALIŠČE ob 16.00: PODMORNICA, Linhartova dvorana Radovljica*

FILM ob 20.15: 2 DNI V NEW YORKU, Linhartova dvorana Radovljica*

18. novembra
FILM ob 16.00: LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA, Linhartova dvorana Radovljica*
KONCERT ob 17.00: MePZ MUSICA VIVA Kranj in Tamburaški
orkester Folklornega društva Kranj, Baročna dvorana Radovljiške
graščine

KinoKrompir ob 16.00: POGUM, Linhartova dvorana Radovljica*
KinoKrompir ob 18.00: ŠOLA ROCKA, Linhartova dvorana Radovljica*

FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: ŠANGHAJ, Linhartova dvorana Radovljica*

19. novembra
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ob 19.30: JEZ, Linhartova dvorana Radovljica*

6. novembra
DELAVNICA ob 17.00: IZDELAVA NARAVNIH TRDIH MIL, OŠ Antona Janše Radovljica*
POTOPISNO PREDAVANJE ob 19.30: ČAROBNA ŠRILANKA, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

7. novembra
PREDAVANJE ob 17.00: BIODINAMIČNA METODA PRIDELAVE
HRANE, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
PREDAVANJE ob 18.00: SONČNICA, POMEMBNA SVETOVNA
OLJNICA IN MEDOVITA RASTLINA, Čebelarski center Gorenjske Lesce

20. novembra
DELAVNICA ob 17.00: IZDELAVA ČISTIL, OŠ Antona Janše Radovljica*
PREDAVANJE ob 19.30: PO SLOVENSKI PLANINSKI POTI, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

LUTKOVNA PREDSTAVA ob 17.00: KAKO JE KUŽA RENČO NEHAL
RENČATI, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

PREDAVANJE ob 18.00: EKOLOŠKA NASELJA IN TRAJNOSTNA
KULTURA BIVANJA, Čebelarski center Gorenjske Lesce

PRAVLJIČNA URA ob 17.00: ČAROVNIKOVA ŽELJA – EFT ZGODBA
O ČAROBNOSTI V TEBI, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

23. novembra
9. novembra
ČEBELICE IN ČMRLJI ob 17.00: ZLATI KLJUNČEK, Linhartova dvorana
Radovljica*
DELAVNICA ob 17.00: NARAVNA TEKOČA MILA, PENEČE KOPALNE
KROGLICE IN MASAŽNE PLOŠČICE, Čebelarski center Gorenjske Lesce*
PREDSTAVITEV ob 17.00: ZBORNIK O JOSIPINI HOČEVAR,
Slomškova dvorana v župnišču Radovljica
ZA MLADE ob 18.00: INSIDE OUT, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
SPREVOD NOVEMBRSKIH KRESNIČK ob 18.00: IZDELAJMO SVOJO
LUČKO IN PREŽENIMO TEMO, izpred OŠ v Begunjah
ODPRTJE RAZSTAVE ob 19.00: META ŠOLAR: JAPONSKI DNEVNIK,
Galerija Šivčeva hiša, Radovljica
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: RIMU Z LJUBEZNIJO, Linhartova
dvorana Radovljica*

10. novembra
KONCERT ob 19.00: OKTET LIP BLED in Vokalna skupina Vodomke
Laško, Baročna dvorana Radovljiške graščine
STAND UP ob 20.00: TIN VODOPIVEC & PRIJATELJI, Linhartova
dvorana Radovljica*

11. novembra
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 18.00: RIMU Z LJUBEZNIJO, Linhartova
dvorana Radovljica*
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: PRIJATELJA, Linhartova dvorana
Radovljica*

13. novembra
DELAVNICA ob 17.00: IZDELAVA TEKOČEGA MILA IN ŠAMPONOV,
OŠ Antona Janše Radovljica*
PREDAVANJE ob 19.30: PTICE DUPLARICE IN GNEZDILNICE,
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

14. novembra
KONCERT ob 19.00: JURE TORI, harmonika, EWALD OBERLEITNER,
kontrabas, Baročna dvorana Radovljiške graščine

FILM ob 18.00: FERDO KROTA, Linhartova dvorana Radovljica*
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: KRALJESTVO VZHAJAJOČE LUNE,
Linhartova dvorana Radovljica*

24. novembra
FILMSKO GLEDALIŠČE ob18.00: KRALJESTVO VZHAJAJOČE LUNE,
Linhartova dvorana Radovljica*
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: JAZ SEM JANEZ JANŠA, Linhartova
dvorana Radovljica*

25. novembra
FILM ob 16.00: FERDO KROTA, Linhartova dvorana Radovljica*
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 18.00: KRALJESTVO VZHAJAJOČE LUNE,
Linhartova dvorana Radovljica*
FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: JAZ SEM JANEZ JANŠA, Linhartova
dvorana Radovljica*

27. novembra
POGOVOR ob 19.30: SVETLOBE IN SENCE PREVAJANJA, Blažka Müller Pograjc in Alenka Bole Vrabec, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

28. novembra
DELAVNICA ob 17.00: DOMAČA NARAVNA KOZMETIKA, OŠ Antona
Janše Radovljica*
29. novembra
ZA OTROKE ob 17.00: SREČANJE Z DOMAČINOM IZ KITAJSKE IN
PRAVLJICA, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

30. novembra
ČEBELICE IN ČMRLJI ob 17.00: ZVEZDICA ZASPANKA, Linhartova
dvorana Radovljica*
KONCERT ob 19.00: VETERANSKI PEVSKI ZBOR RADOVLJICA Z
GOSTI, Baročna dvorana Radovljiške graščine

15. novembra
POGOVOR O KNJIGAH ob 10.30: ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO – PO
METODI ZDENKA DOMANČIĆA, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

December 2012
1. decembra

16. novembra
ARHITEKTURA IN OTROCI ob 17.00: BIVALIŠČE, arhitekturna delavnica za otroke, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

POTOPISNO PREDAVANJE ob 19.00: KAMBODŽA, Dom krajanov
Kamna Gorica
FILM ob 20.00: UGRABLJENA, Linhartova dvorana Radovljica*

4. decembra
DELAVNICA ob 17.00: UPORABA ETERIČNIH OLJ, OŠ Antona Janše
Radovljica*
6. decembra
KONCERT ob 17.00: MPZ PODNART, Dom dr. Janka Benedika Radovljica
ODPRTJE RAZSTAVE ob 18.00: MILENA GREGORČIČ, grafike,
Galerija Šivčeva hiša, Radovljica

VSAK TEDEN:
Četrtek od 18.30 do 19.30: TA VESELI KLUB, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica
Sobota od 9.00 do 13.00: RADOLŠKA TRŽNICA, trg pred cerkvijo,
Radovljica

OBČASNE RAZSTAVE:
- HUIQUIN WANG: ILUSTRACIJE, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica
- DRUŠTVENA PREGLEDNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 2012, fotografska razstava članov FD Radovljica, Galerija Pasaža, Radovljiška
graščina
- TRADICIONALNA RAZSTAVA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV,
Galerija Avla, Občina Radovljica (do 14. novembra)
- ŽEBELJ IN VIJAK: Začetki industrije v Kropi, Kovaški muzej Kropa
- JESENSKI ČAS, razstava likovnih izdelkov učencev 2 razredov oddelkov podaljšanega bivanja OŠ Lesce v Knjižnici Lesce
- ZLATA JESEN, razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda OŠ
Begunje v Knjižnici Begunje
- PTIČKI, razstava likovnih izdelkov otrok iz oddelkov podaljšanega
bivanja OŠ Lipnica v Knjižnici Kropa

FILM ob 16.00: FERDO KROTA, Linhartova dvorana Radovljica*

FILM ob 20.00: KAKO ZAČINITI ZAKON, Linhartova dvorana Radovljica*
GLASBENA DELAVNICA ob 17.00: TOMAŽEVA GLASBENA DELAVNICA, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica

FILM ob 18.00: KAKO ZAČINITI ZAKON, Linhartova dvorana Radovljica*

21. novembra

22. november
8. novembra

BOLŠJAK od 9.00 do 13.00, Linhartov trg, Radovljica
OTROŠKA DELAVNICA od 10.00 do 12.00, atrij Radovljiške graščine,
Radovljica

POTOPISNO PREDAVANJE ob 19.00: NEW YORK IN NEW ORLEANS:
Kjer se je rodil jazz, Dom krajanov Kamna Gorica

FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: TORINSKI KONJ, Linhartova dvorana Radovljica*

BOŽIČ PRI NAS od 9.00 dalje, PRIREDITEV VDC RADOVLJICA, Linhartov trg Radovljica

FILM ob 16.00: LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA, Linhartova dvorana Radovljica*

FILM ob 18.00: 2 DNI V NEW YORKU, Linhartova dvorana Radovljica*

4. novembra

2. decembra

DELAVNICA ob 9.00: BOŽIČNI KOLAČI Z VSEGA SVETA, 20. tradicionalna prednovoletna ustvarjalna delavnica Kovaškega muzeja,
Vrtec Kropa*

ODPRTJE RAZSTAVE ob 18.00: RAZSTAVA LIKOVNIH DEL UČENCEV
OŠ A.T. Linharta Radovljica ob 50-letnici poimenovanja ter 40-letnici
preselitve v sedanjo šolo, Galerija Avla, Občina Radovljica

FILMSKO GLEDALIŠČE ob 16.00: PODMORNICA, Linhartova dvorana
Radovljica*

FILM ob 18.00: LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA KAMNA, Linhartova dvorana Radovljica*

FILMSKO GLEDALIŠČE ob 20.00: LOČITEV, Linhartova dvorana Radovljica*

FILM ob 18.00: UGRABLJENA, Linhartova dvorana Radovljica*

Morebitne spremembe in
več informacij o posameznih
prireditvah je na voljo na
spletni strani www.radolca.
si/kaj-poceti/. Dogodke za
objavo v napovedniku v
Deželnih novicah in na spletni strani pošljite po elektronski pošti na kaja.beton@radolca.si. Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico
do spremembe programa.
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Na najtežji preizkus odhaja v ZDA
Domen Pavlič, 24-letni član PGD Begunje, se prihodnji teden skupaj s kolegom Maticem Zupanom iz PGD Moste odpravlja na svetovno prvenstvo v
najtežji gasilski disciplini na svetu Firefighter Combat Challenge (FCC) v ZDA.
Marjana Ahačič
Domen, absolvent Fakultete
za šport, izhaja iz gasilske
družine, zato ni čudno, da
se je med gasilce vpisal že v
rani mladosti. »Šport obožujem že od malih nog, v
osnovni šoli sem se najraje
ukvarjal z atletiko, teki na
kratke razdalje, kjer sem bil
med najhitrejšimi, vendar
pa nikoli nisem resno treniral. V prostem času se sicer
ukvarjam tudi z različnimi
športi, kot so odbojka na
mivki, hokej, hokej na rolerjih, pohodništvo …«
Že dolgo se uspešno udeležuje različnih gasilskih tekmovanj, štiri leta je tudi operativni član PGD Begunje.
Za tekmovanje, ki mu poznavalci radi rečejo »najtežji
dve minuti v športu«, je prvič slišal, ko so licenco zanj
pridobili radovljiški gasilci.
»Kot študenta Fakultete za
šport, športnika in seveda
gasilca pa me je najbolj navdušilo to, da je tekmovanje

pravi preizkus sposobnosti
in pripravljenosti posameznika.«
Prvič je na tem tekmovanju
nastopil prav v Radovljici
pred dvema letoma, kjer je bil
v svoji kategoriji četrti in peti
od vseh, naslednje leto pa se
je pred drugim FCC v Sloveniji udeležil še tekmovanja
na Poljskem, kasneje nastopil še v Ljubljani in se v tej
sezoni uspešno udeležil vseh
šestih tekmovanj FCC v Evropi. »Največji uspeh zame je
prav uvrstitev na svetovno prvenstvo v ZDA. Že na tekmovanju v Berlinu sem se s časom 1:45,78 kvalificiral v finale. Svoj uspeh pa sem potrdil
še čez štirinajst dni v Sloveniji, na drugem evropskem prvenstvu na Bledu, kjer sem
bil med petimi tekmovalci, ki
so se tudi kvalificirali na svetovno prvenstvo.«
Tekmovanje, ki je bilo v
osnovi zasnovano kot test za
to, koliko zmorejo poklicni
gasilci, je po Domnovem
mnenju odličen pokazatelj

Domen Pavlič in Veronika Pretnar /Foto: Gorazd Kavčič
in spodbujevalec telesne pripravljenosti gasilca. »Pomembno je, da gasilci skrbijo za lastno telesno pripravljenost in ravno to je ključ

do uspešnega dela. Poleg
tega, da tekmovanje predstavlja poseben izziv in preizkus lastnih sposobnosti, pa
me je pritegnilo prav to, da

lahko združim gasilstvo in
šport. To pa je moja želja
tudi na poklicni poti. Tekmovanju sem se posvetil
tudi v okviru študija, kjer

raziskujem elemente tekmovanja in nameravam pisati tudi diplomsko nalogo
na Fakulteti za šport.«
Pri tem ga spodbuja tudi
njegovo dekle, Veronika
Pretnar iz Lesc, prva Slovenka, ki se je prebila skozi zahteven gasilski preizkus.
»Gre za neverjeten fizični in
psihični napor. Težka oprema, dihalna maska, naloge,
ki jih je potrebno opraviti …
Srce ti začne razbijati že
pred startom, ko veš, kaj te
čaka. Ves čas si na meji sposobnosti,« svojo izkušnjo
opisuje Veronika, Domen
pa dodaja, da je prav prek
tega tekmovanja spoznal,
česa je sposoben in kje so
njegove meje.
Njemu se je ura na najtežji
gasilski preizkušnji ustavila
na 1:39,82; svetovni rekord je
1.19. Pravi, da bo tudi v ZDA
dal vse od sebe, predvsem pa
upa, da mu bodo tovrstne izkušnje pomagale na poklicni
poti, kjer si želi združiti gasilstvo in šport.

Radovljica

Tomo Križnar med radovljiškimi dijaki
Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica so
konec septembra lahko prisluhnili predavanju in projekciji
filma Vojna za vodo svetovnega popotnika in aktivista Toma
Križnarja. Avtor je dijakom predstavil težave, s katerimi se
spopadajo prebivalci Sudana in Darfurja, ter aktivnosti, namenjene preprečevanju genocida in drugih zlorab na tem
območju. Križnar, ki so ga na šolo povabili že drugič, je dijakom podrobno predstavil tudi geopolitična in ekonomska
ozadja dogajanja v severni Afriki. A. S.

LJUBLJANA
BTC, Dvorana 4
T: 01 585 2000

KRANJ
Nazorjeva 3
T: 04 236 87 44

NOVO MESTO
Otoška cesta 5
T: 07 384 45 40

NOVA GORICA
Prvomajska c. 35
T: 05 333 02 13

KRŠKO
CKŽ 141
T: 07 384 45 45

MARIBOR
Vetrinjska 30
T: 02 228 22 38

MURSKA SOBOTA
Gregorčičeva 42
T: 02 53410 80

CELJE
Mariborska c. 100
T: 03 493 06 00

VELENJE
Celjska 40
T: 05 901 20 50

KOPER
Ankaranska c. 3a
T: 05 626 19 93
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Bled, Bohinj

Krvodajalska akcija
Območno združenje Rdečega križa prihodnji teden organizira tri krvodajalske akcije. Prva bo že v ponedeljek, 5. novembra, od 10. do 15. ure v Zdravstvenem domu Bohinjska Bistrica, nato pa v torek, 6. novembra, od 8. do 14. ure in v sredo,
7. novembra, od 8. do 13. ure v Zdravstvenem domu Bled. S
seboj prinesite veljaven osebni dokument. Organizatorji prosijo, da pred odvzemom krvi zaužijete lahek obrok. M. A.

Optika Clarus v Kranju vabi:

Begunje

- brezplačna kontrola vida
- okulistični pregledi
- športna in sončna očala z dioptrijo
- kontaktne leče
- izdelava progresivnih očal

Tudi letos bo sprevod novembrskih lučk
Otroci iz vrtca in podružnične šole v Begunjah vabijo krajane, da se jim pridružijo na sprevodu novembrskih kresničk.
V petek, 9. novembra, bodo pot z lučkami začeli pred osnovno šolo v Begunjah. S kar najbolj izvirnimi lampijončki iz
repe in buč si bodo svetili pot in tako pregnali temo tega letnega časa. Po krajši poti skozi Begunje se bodo vrnili nazaj
pred šolo, kjer se bodo vsi udeleženci posladkali z dobrotami
in pogreli s čajem. Sprevod organizirata Turistično društvo
Begunje in Društvo upokojencev Begunje. V primeru slabega
vremena bo prireditev v torek, 13. novembra. P. K.

(očala za daljavo, srednjo in bližinsko gledanje, hkrati)

Optika Clarus, Tomaž Šenk s.p., Kranj
Nazorjeva 3; T: 04 236 87 44
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