
Zupan meni, da letos verjetno ne bo prišlo do pretresljivih odločitev glede določitve trase avtoceste IZ VSEBINE 
Razgrnitve osnutka trase še ne bo 
v 

• ,· ! 

• GRAJSKI DVOR: 
Za turiste ali poslovneže? 

Z upan Janko S. Stušek je, J,mt 
vedno pred uradnim pričet
kom vsake seje, svetnike sez

nanil z aktivnostmi glede avtocestne
ga odseka Vrba - Peračica. 

Poročali smo že, da so predstavniki 
občine zavrnili javno razgrnitev sa
mo nivojske različice jugovzhodne 
trase, saj so po vseh dozdajšnjih 
obljubah ministrstva za okolje in 
prostor in tudi sklepov vlade pričako
vali idejni osnutek, ki prikazuje tudi 
potek poglobljene jugovzhodne 
različice . Slednje pa na ministrstvu, 
do časa ko to poročamo, niso pri
pravili in tako se je odmaknil še "en 
termin, zadnji je bil sredina februar
ja, za javno razgrnit_ev osnutka lokaci
jskega načrta AC. Zupan . tudi meni, 
da pretresljivejših odločitev v tem 
letu verjetno ne bo. 

Po besedah Janeza Horvata; pomo
čnika predstojnika za prostor, se 
ministrstvo za okolje in prostor · tre
nutno posveča izdelavi osnutka odse
ka Peračica - Podtabor. E. S. 

Več o delu občinskega sveta na 2. in 3. 
strani. O avtocesti tudi na 3. strani. še najmanj pet kt s~ bomo vozili po stari magistralni cesti mimo Radovijice. 

Pogovor z županom Jankom S. Stuškom 
v 

Z upanovanje Janka S. Stuška 
bo, zdaj že lahko. to rečemo, 
ne glede na to; ali .bo to delo 

opravljal tudi v naslednjem man
datu, v znamenju gradnje avtocest
nega odseka Vrba - Podtabor. Pred
vsem pa radovljiški občini, tako kot 

verjetno v tem trenutku vsem' ob
činam po Sloveniji, ni prizanešeno s 
problemi, ki se tičejo varovanja okol
Ja. Občina je brez svoje deponije za 
komunalne odpadke, ob reševanju 
tega problema pa se je nekako 
posredno in manipulativno vezal 

tudf spor, ki je nastal z jeseniško 
občino ob preselitve dveh ra
dovljiških romskih družin na Jese
nice. 
O teh vprašanjih smo se pogovarjali 
z županom Jankom S. Stuškom. E. S. 

Pogovor na 3. strani 

Novo parkirišče ob Kajuhovi ulici 

'Začasno parkirišče ob Kajuhovi cesti je bilo v uporabi že pet kt. Z razširitvijo parkirišča so te dni pridobili 36 parkirišč. Investitor 
in organizator je Krajevna skupnost Radovijica. lzvajakc del je bilo Gradbeno podjetje Kranj. 'la hortikulturno ureditev bo 
poskrbe/,a Vrtnarija Reš. Predračun za de/,a je znašal dobre štiri milijone to!,arjev, vendar se je zaradi dodatnih del ( robniki, rondo 
v sredini ter dodatni e>porni zid pri priključku s cesto) povečal še za dva milijona towrjev. V. K Foto: Bojan Rauh 

Foto: Alojz Vengar 
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• POGOVOR: 
Metoda Bole o rejništvu 
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• REPORTAŽA! 
Pustni sprevod 
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• SIMBOLI: 
Veriga kot temeljni sim
bol mestne oblasti 
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• ANKETA: 
Kako varne se počutimo? 

Stran 11 

• ŠPORT: 
Pogovor: Aleks Čebulj 

Stran 14 

Urejena llleznis"lw ulica in 
avtobusno postajališče Lesce 

Krajevna skupnost Lesce ie ob finančni pomoči Občine Radovljica uredi/,a novo 
avtobusno postajališče in l,elezniško ulico. Poskrbeli so za odvodnjavanje, obnovili 
pločnik in napravili novo asfaltno prevkko. B. R Foto: Bojan Rauh 
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Župan o preselitvi dveh socialno _ogroženih družin 

Socialne stroške bo 
krila občina Radovljica 
R adovljiški župan Janko S. 

Stušek je na torkovem raz
govoru z novinarji obžalo

val, da so najboljši nameni, ki so jih 
imeli pri preselitvi dveh socialno 
ogroženih družin romskega po
rekla iz občine na Jesenice, po
vzročili kakršnokoli poslabšanje 
odnosov med obema občinama in 
težave prizadetima družinama. 

Družini, ti sta se na Jesenici pre
selili prostovoljno, sta živeli na 
področju Kamne Gorice, kjer je 
konec leta 1995 prišlo do naravne 
nesreče, ko je snežni plaz poško
doval stanovanjski . objekt. Družini 
sta se večkrat selili, šele v pro
računu za lansko leto pa je občina 
namenila 10,5 milijona tolarjev za 
reševanje težav obeh družin. Denar 
je bil namenjen za sanacijo proble
ma plazenja in za nakup dve 
stanovanjskih bivalnikov. Ko se je 
izkazalo, da brez rebalansa pro
računa to ne bo mogoče ( težave so 
bile tudi pri pridobivanju lokac
ijskega in gradbenega dovoljenja) 
in ker se je bližala · zima, je morala 
občina najti druge rešitve. Ker 
primernih stanovanj v tistem času v 
občini ni bilo, je podjetje Alpdom 
sredi de-cembra za občino našlo 
primerno stanovanje na Jesenicah 
(Cesta maršala Tita 10 in Tavčarje-

V občini Radovljica prebiva 12 
romskih družin, v -katerih 21 
članov dobiva usluge socialnega 
varstva. V letošnjem proračunu 
je namenjenih 1,7 milijona 
tolarjev za socialne subvencije 
in 5,5 milijona tolarjev za 
reševanje stanovanjskih proble
mov. V lanskem letu pa je 
občina iz proračuna Romom 
izplačala 1,644 milijona tolarjev 
za socialne podpore, za sta
novanjska reševanja pa več kot 
12 milijonov tolarjev. 

va 1/ b). 
Na Jesenicah so radovljiški občini 
očitali, da je na ta način k njim 
"izvozila" svoje socialne probleme. 
Radovljiški župan je dejal da se to 
ne bo zgodilo, saj se z jeseniško 
občino dogovarjajo o pokrivanju 
stroškov za socialno varstvene · 
dajatve obeh družin. Ti tako ne 
bosta bremenili občino Jesenice. 
Seveda pa bodo pristali na nujne in 
ne na maksimalne stroške. Ker bi se 
predvsem ena družina rada vrnila 
domov, občina tudi ocenjuje stro
ške sanacije zemljišča Kamna 
Gorica in možnost odkupa zemlji
šč , ki so bila medtem v denaciona
lizacijskem postopku vrnjena ne
kdanjim lastnikom. I. P. 

DEZELNE NOVICE 
Zakrament birme bo podelil nadškof dr. Franc Rode 
V radovljiški cerkvi Sv. Petra bo v nedeljo, 26. rrtarca ob 10. uri birmanska 
maša. K birmi gre letos 47 sedmošolcev in osmošolcev. Birmancem bo 
zakrament podelil nadškof in metropolit dr. Franc Rode, ki se bo z njimi 
srečal že v soboto zvečer. P. R 

Danes praznovanje materinskega dne 
Kulturno društvo mladih Petrov klub vabi na prireditev ob praznovanju 
materinskega dne. Prireditev bo danes popoldne (petek, 24. marca) ob 17. 
uri v Linhartovi dv9rani. Nastopili bodo učenci Glasbene šole Radovljica, 
gledališka skupina Cuki iz Osnovne šole A. T. Linharta pa se bo predstavil~ 
z igrico Ostržek. P. R 

Kdaj se bo prenehala prostorska anarhija? 

Neurejen prostor na severni strani dostopa k radovljiški osnovni šoli A. T. 
Linharta razburja starše, učence, sosede in druge občane, kijih moti dhje 
parkiranje prikoličarjev in avtobusov. Očitno bo šele z ureditvijo prostora 
možno zagotoviti namensko rabo teh površin. Njihova namembnost je 
vključena v nedavno sprejet ·zazidalni načrt ožjega območja mesta 
Radovljica. Sprejete načrte pa je treba spoštovati, saj se bo sicer nadaljevala 
prostorska anarhija. Ustrezne službe pa morajo spremljati in usmerjati 
gradnjo ob sprejetem ureditvenem načrtu in sproti opozarjati na morebit
na odstopanja. Prav tako bo stališča šole uveljavljal tudi ravnatelj, saj je 
osnovna šola neposredno prizadeta pri urejanju tega območja. Spoštovanje 
rabe urejenega prostora bo potrebno zagotoviti s prometnimi znaki, lahko 
tudi z zapornico, za red pa seveda tudi s policijo. V. K. Foto: B. R 

Deželne novice, 24. marec 2000. Izhajajo enkrat mesečno. Cena 1 SIT. Prejemajo ga vsa 
gospodinjstva v obči,ni Radovljica. Ustanovitelj in izdajatelj: Obči,nski svet Radovljica. 
Uredništvo: Ivan Puc (odgovorni_ urednik), Peter Colnar (pomočnik odgovornega uredni
ka), Albin Lampe, Uroš Jauševec, Bine Meglič, Janez Resman, Rafael Podlogar (e1ani). 
Sedež glasila: Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica. Lahko nas do!Jite tudi na te/,efonu 718 
636 (med delavnikom od 9. do 12. ure). Email: specom@specom.si. Organizacija, no

vinarska in grafična priprava: Specom d.o.o. Radovljica, p.p. 39. Tisk: Delo TČR Časopis 
Dež.elne novice je vpisan v evidenco javnih g/,asil pod zaporedno števifko 1522. 

Februarska seja občinskega sveta --nadaljevanje s l. strani 

Nova organizacija uprave 
J anez Horvat, pomočnik pred

stojnika za prostor, je za Deželne 
novice povedal, da so študijo 2,5 
kilometra dolgega odseka Pera

čica - Podtabor v občini dobili na 
vpogled. Svetnikom bo predstavljena 
na naslednji seji. 
Začetni del tega je viadukt Peračica, 
zaključek križišče v Podtaboru, vmes 
so trije viadukti. Ta del ceste bo po
tekal po že obstoječi glavni cesti, ki jo 
bodo razširili, ob njej pa dogradili še 
en pas. Podjetje Dom plan iz Kraaja je 
opravilo študijo, v kateri so proučili 
dve možnosti: v tem delu graditi pre
dor ali vkope. __ Zaključek študije je 
potrdil predor, ki je bil tudi za 
občino, KS Ljubno in Zavod za varst
vo naravne in kulturne dediščine 
najprimernejša rešitev, čeprav cen
ovno manj ugodna. Svoje zahteve 
mora občina posredovati v treh ted
nih na MOP, kjer bo verjetno potreb
no usklajevanje. Poleg zahteve zapre
dor r-1.a tem delu AC, je občina tudi 
proti cestninski postaji. 

Direktor Komunale bo po
treboval visoko izobrazbo 

· Na januarski seji je svet sprejel spre
membo odloka o preoblikovanju JP 
Komunala Radovljica (odlok morajo 
v enakem besedilu sprejeti občine 
Bled, Bohinj in Radovljica). Pogoju, 
ki je v tem odloku določal, da ima 
direktor lahko le višješolsko izo
brazbo, so nasprotovali svetniki sku
pine SDS in SKD ( ostali svetniki iz 
opozicije niso bili prisotni). Ker pozi
cijski svetniki niso podprli njihovega 
predloga, ponovni preučitvi tega 
predloga pa ni prisluhnil niti pod
župan Andrej Kokot, ki je namesto 
župana vodil sejo, so svetniki SDS in 
SKD zapustili sejo. Temu pogoju pa 
so nasprotovali tudi svetniki bohin
jskega občinskega sveta in na odlok 
sprejeli amandma, ki določa za direk
torja Komunale visokošolsko izo
brazbo. Tako so na zadnji seji ra
dovljiški svetniki potrdili predhodno 
ponovno usklajeno določilo, ki se 
glasi: Za direktorja je lahko imeno
vana oseba, ki izpolnjuje, poleg 
splošnih pogojev določenih z za
konom še naslednje pogoje: da ima 
najmanj visokošolsko izobrazbo teh
nične, ekonomske ali pravne smeri, 
najmanj pet let delovnih izkušenj, da 
predloži program dela. 

Razvojna agencija zaen
krat premalo dorečena 
Na svoji 11. redni seji lani · se je 
občinski svet seznanil o poslovnih 
načrtih razvojne agencije in njihovi 
dopolnitvi. Poročali smo že, da je 
pobuda o ustanovitvi agencije nastala 
v jeseniški občini. Namen take agen
cije je združevanje znanja, kapitala 
ter organizacijskih in tehničnih 

zmožnosti, cilj pa enakopraven razvoj 
gornjega dela Gorenjske ob pomoči 
namenskih sredstev s strani države in 
različnih evropskih programov. K 
ustanavljanju so Jesenice_ povabile 
tudi Kranjsko Goro, Zirovnico, 
Radovljico, Bled, Bohinj in Tržič, 
slednji dve svoje odločitve še nista 
posredovali. Na februarski seji je bil 
svetnikom predstavljen odlok o 
ustanovitvi Razvojne agencije zgornje 
Gorenjske, v katerem je podrobno 
obrazložena dejavnost zavoda kot 
pospeševanje gospodarskega razvoja 
na področju malega gospodarstva, 
turizma, podeželja, razvoj kadrov in 
urejanje urbanih središč, sodelovanje 
pri izvajanju regionalnih razvojnih 
projektov ter oblikovanje in izvajanje 
slednjih. Ko_t organi zavoda so opre
deljeni svet zavoda, programski svet 
in direktor. Sredstva, ki jih bo agenci
ja potrebovala za začetek dela so ka
pitalski vložki ustanoviteljev, zagotov
ljeni viri financiranja pa so prispevki 
ustanoviteljev za posebne projekte, 
sredstva občinskih in državnega pro
računa in lastni prihodki zavoda. 
Zaradi nedorečenosti finančne kon
strukcije in nejasnosti v zvezi z odno
som med ustanovitelji in vlagatelji so 
razpravo o tej točki svetniki preložili 
na naslednjo sejo. Občina Radovljic~ 
tudi predlaga, da se najprej konsti
tuira svet zavoda, ki bo imenoval 
vršilca dolžnosti za čas, kije potreben 
za pripravo vseh ustreznih aktov. 

Organ}~acij~. in delovno 
podroCJe obcmske uprave 
Sedanja organmranost občinske 
uprave se nanaša na odlok, sprejet v 
letu 1995. Osnutek _novega odloka, o 
katerem so na zadnji seji razpravljali 
svetniki, pa je pripravljen ~a podlagi 
sedanje zakonodaje in statuta občine. 
Z odlokom je določeno delovno 
področje občinske uprave, notranje 
organizacijske enote ter urejaaje 
drugih področij v zvezi z delovanjem 
uprave. Notranje organizacijske eno
te so kabinet župana, oddelek za 
splošne zadeve, oddelek za gospo
darstvo in gospodarsko infrastruk
turo (v njem bo deloval režijski obrat 
za gospodarjenje s stavbnimi zemlji
šči in referat za gospodarstvo) ter 
oddelek za okolje in prostor z refer
atom za redarstvo. Direktor občinske 
uprave Jože Rebec meni, da bo 
takšna organizacija zelo racionalna, 
zaposlef!i pa bodo lahko korektno 
opravljali naloge. Predlog odloka bo 
na dnevnem redu na eni izmed 
naslednjih sej . 

Taksa ob priključitvi na ja
vni vodovod in kanalizacijo 
Sredstva, zbrana s taksami za pri
ključitev na javni vodovod in kana-

lizacijo so prihodek občinskega 
proračuna, namenjena pa so za 
posodobitev in širitev javnih vodo
vodov in kanalizacij. Višina tako 
zbranih sredstev je odvisna od vred
riosti faktorja za izračun takse in od 
števila priključkov, višina posamezne 
takse pa od velikosti priključka in od 
dejavnosti. Izhodiščni faktor za izra
čun takse se ni spreminjal od leta 
1997. Občinski svet je sprejel sklep, 
da se njegova vrednost poveča v 
skladu povprečne rasti življenskih 
stroškov v lanskem letu, to je za 7 
odstotkov. Tako znaša vrednost fak
torja za izračun priključitve na javni 
vodovod in kanalizacijo v letošajem 
letu 157 tisoč tolarjev. 

Priprava odloka o oskrbi s 
pitno vodo · _ 
V pripravi je odlok, ki bo podrobneje 
določal razmerja med izvajalcem 
gospodarske javne službe, Komunale 
Radovljica, ki upravlja z javnim vodo
v?dnim omrežjer.r , ter uporabniki 
pitne vode. _ 
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična 
ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz 
javnega vodovoda ali hidrantnega 
omrežja. Uporabnik je odgovoren za 
vse notranje vodovodne instalacije, 
upravljalec pa za magistralne ( oskrba 
občin in regije) , primarne (zajema
nje in predelava vode, vodohrami, 
cevovodi...) in sekundarne (hidrant
na omrežja za preprečevanje požarov, 
za vzdrževanje javnih površin ... ) 
objekte. Poleg pogojev za priključitev 
na vodovodno omrežje odlok ureja 
financiranje javne službe. Ta se finan
cira iz cene storitev, slednja pa se 
obračunava po kubičnih metrih 
porabljene vode. Prostor z vgrajenim 
vodomerom mora biti vedno do
stopen pooblaščenim delavcem, upo
rabnik pa ga ne sme brez soglasja 
upravljalca prestavljati ali zamenjati. 
Uporabnik lahko zahteva kontrolo 
točnosti vodomera. 
Količina porabljene vode se zara
čunava na dva načina, in sicer malim 
uporabnikom (do 1000 kubičnih me
trov letno) na osnovi porabe vode v 
preteklem letu, velikim uporab
nikom (več kot 1000 kubičnih me
trov) pa mesečno glede na odčitek . 
stanja v preteklem mesecu. S porab
niki, ki porabijo več kot 3000 kubi
čnih metrov vode mesečno pa lahko 
upravljalec sklene posebn9 pogodbo 
o meritvi in dobavi vode. Ce ostanejo 
računi neporavnani tudi po opominu 
in dodatnem roku, upravljalec preki
ne dobavo vode brez opozorila. 
Odlok vsebuje tudi kazenske do
ločbe , nadzor nad izvajanjem tega 
odloka pa opravljajo pristojne in
špekcijske službe, komunalni redarji, 
pristojni organ občinske uprave in 
upravljalec kanalizacije. E. S. 

Republiška taksa za obremenjevanje vode 
Lani se je v občini Radovljica s pobi
ranjem takse za . obremenjevanje 
vode zbralo 62 milijonov, letos je iz 
tega naslova predvidenih kar 80 mi
lijonov tolarjev. Tako zbrana sredst
va so namenjena izgradnji in izbolj
šanju kanalizacije in čistilnih na
prav, pobirajo pa jih komunalna 
podjetja. Prihodnje leto bodo sred
stva namenili predvsem za izgradnjo 
težko pričakovane, a z ekološkega 
stališča za radovljiško občino nujne 
centralne čistilne naprave. 

Danes se na vsakem koraku sreču
jemo z onesnaževanjem okolja in s 
posledicami tega početja, vse mo
čnejša pa je tudi zavest za varovanje 
okolja. Zmanjšujemo količine od
padkov (že na izvoru), jih zbiramo 
ločeno in recikliramo sekundarne 
surovine, gradimo čistilne naprave 
idr. Eden izmed ukrepov za iz-

boljšanje kakovosti našega življenja 
pa je posredno tudi uvedba taks za 
obremenjevanje okolja. 
Slovenija je v primeru odpadnih vod 
uvedla republiško takso za obre
menjevanje vode. Dolžni so jo pla
čevati vsi, ki nimajo urejenega ustre
znega čiščenja odpadnih vod (kanal
izacije, tehnološke odpadne vode) s 
čistilno napravo ter tisti, katerih 
čistilna naprava je premalo učin
kovita. Taksa je v slednjem primeru 
odvisna od doseženega učinka 
čiščenja . Polna taksa za obremenje
vanje vode ta"ko v Radovljici, ki je 
brez čistilne naprave, znaša 71,28 
tolarjev na kubični meter porab
ljene vode. 
Ce občina poskrbi za izgradnjo in 
izboljšanje svoje kanalizacije in čistil
nih naprav, lahko to takso obdrži, 
sicer pa jo mora odvesti v drž_avni 
proračun. Po besedah Simone Salej 

iz Komunale Radovljica je bilo 
dosedanje sodelovanje med njimi in 
občino izredno uspešno , saj so 
zbrana sredstva vedno uspeli pora
biti v občini . Iz tega vira je bila v letu 
97 zgrajena kanalizacija od Vrbenj 
do Radovljice, v letu 98 kanal po 
Jelovškovi ulici v !ladovljici ter po 
delu Alpske in Sobčeve ulice v 
Lescah, lani pa delno kanalizacija 
od Hraš do Lesc in za Trato v 
Lescah. Letos predvidevajo dokon
čanje kanalizacije Hraše - Lesce in 
njeno nadaljevanje proti Studen
čicam, izgradnjo dela kanalizacije v 
Vrbnjah ter glede na pridobljeno 
dokumentacijo začetek gradnje 
kanalizacije v Finžgarjevi ulici v Le
scah in v Gregorčičevi ulici v Ra
dovljici. Vsi navedeni kanali v skup
ni dolžini merijo osem kilometrov.-

/b Eva Senčar 



Pogovor z županom Jankom S. Stuškom 

· Stati bi morali za svojimi sklepi 
N a februarski seji občinskega 

sveta ste svetnike seznanili, 
da ministrstvo za promet in 

zveze ne sprejme pogajalske dele
gacije iz radovljiške občine v zvezi s 
še vedno ne pripravljenim osnu-

- tkom lokacijskega načrta avtocest
nega odseka Vrba - Peračica. O čem 
konkretno ste se želeli na tem min
istrstvu pogovoriti? 
"Ministrstvo za promet in zveze 
zatrjuje, da je poglobljena različica 
JV trase predraga. Zeleli bi jim 
predstaviti poglede občine na to, 
kako poceniti dražjo JV različico, ki 
bi nastala zaradi poglobitve trase 
mimo Lesc in Radovljice. Zanimalo 
nas bi tudi, kolikšna je možnost 
poglobitve in kako bi bilo z izkopa
nim materialom v primeru poglo
bitve. Minister Bergauer vedno 
poudarja, da bi .bil način s poglo
bitvijo predrag. Zelimo, da nam na 
ministrstvu odgovorijo tudi na vpra
šanje, ali je na šest kilometrov dol-

Mežakli. Kako rešujete ta problem? 
"Pogodba poteče 16. julija, do 
takrat pa jo moramo obnoviti. Prve 
dogovore med občinama smo že 
opravili. A zdaj so se pogoji_ spre
menili in cena, ki so nam jo 
postavili, se nam zdi previsoka. To 
bi bil hud skok za potrošnike. Cega 
je bila višja za 36 odstotkov. Se 
vedno se dogovarjamo. Pogodbo 
naj bi podaljšali za dve leti, a ven
dar je to kratkoročna rešitev." 

In dolgoročna je lastna deponija. 
Aktivnosti v tej smeri potekajo, 
kako daleč ste pri načrtovanju cen
tra za predelavo komunalnih od
padkov? 

gem , odseku res potrebno zgraditi • 
kar tri odcepe. In končno, ne strin- Janko S. Stusek. Foto: Alojz Vengar 

"Prizad_evamo si pridobiti lokacijo, 
kar bo trajalo še najmanj pol leta. 
Upam, da bomo do konca leta 
uspeli pridobiti zemljišča, takoj 
zatem bo tudi investicijski načrt 
lahko pripravljen. Sam izvedben 
načrt je vezan na prostor, s tem pa 
nastajajo tudi drugi problemi, na 
primer vprašanje dostopa, torej 
dovoznih poti. Kraju, ki prevzame jamo se z zaščito nivojskega poteka, 

ki jo na MOP-J načrtujejo. Ne dobi
!JlO stika niti z državnim sekretarjem 
Zarkom Preglom, ki je konkretno 
zadolžen za avtocestni program." 

Omenili ste možnost trgovanja z 
izkopanim materialom. Gramoz je 
danes še kako dobrodošla surovina, 
ki jo povsod primanjkuje. Kako je 
sicer z vsebnostjo gramoza na delu, 
kjer bi potekala avtocesta? So geo
loške raziskave opravljene? 
"Na enem izmed sestankov na mi
nistrstvu za okolje in prostor smo jih 
zaprosili za geološko poročilo. Dobili 
smo le poročilo o prepustnosti tal, ki 
kaže na globino 12 metrov. Po te.m 
lahko sklepamo, da je gramoza 
dovolj. Ob tem, ko nam analize ali 
vzorca . tal ne posredujejo, pa vneto 
zatrjujejo, da je vsebnost gramoz,i 
premajhna, da bi se splačalo o tem 
sploh razpravljati." 

Torej ste prepričani, da možnost 
prihranka z gramozom ob poglobitvi 
trase obstaja? 
"Govorim o ocenah strokovajakov. 
Pas je širok 45 metrov, pri 6 metrski 
poglobitvi .moramo odmisliti vrhnji 
sloj, torej lahko računamo na globi
no približno 4,5 metrov, dolžina tega 
odseka je 1,8 kilometra. Vsak si lahko 
izračuna to vsoto, če je cena kubi
čnega metra gramoza 1500 tolarjev." 

Ne moremo mimo tega, da občani 
niso vsi navdušeni nad potekom tra
se, kot ga je uradno sprejel radov
ljiški občinski svet. Jugovzhodni po
tek trase je tisti, ki ga zdaj pripravlja 
ministrstvo za promet in zveze. Pa 
vendar ste se lahko odločali tudi med 
severno in južno različico. Slednja, 
sicer prometno najugodnejša, je za 
državo očitno predraga, čeprav je še 
vedno veljavna v družbenem planu, o 
severni pa se med občani veliko go
vori, a jo uradno stališče občine od
klanja. 
"Na ministrstvu za okolje in prostor 
so nam že očitali, da se med seboj ne 
moremo dogovoriti. Moje mnenje pa 
je, da do neenotnosti v občini, do 
novih pobud o poteku trase prihaja 
ravno zaradi zavlačevanja na MOP-u, 
ki pravočasno ne pripravi idejnega 
osnutka lokacije za razgrnitev in 
javno obravnavo na občini. Obenem 
je občane strah, poraja se negotovost, 
ki je posledica informacije, da na 
ministrstvu pripravljajo le nivojsko 
različico. In to sem ministru Pavlu 
Gantarju tudi povedal. Pred kratkim 
sem prejel uradno pobudo svetnika 
Janeza Resmana za ponovno pro
učitev poteka AC, o kateri bomo 
razpravljali na marčevski seji 
občinskega sveta. Tako p~budo je 
vložil tudi svetnik Andrej Cufer. Po 
njegovi odločitvi je ta sedaj v fazi 
mirovanja, saj želi najprej počakati na 
javno razgrnitev." 

Torej se boste 29. marca odločali, ali 
naj občina še podpira JV različico ali 
boste podprli severni koridor? 
"Ne. Pač pa bo na tej seji svet moral 
sprejeti sklep o ponovni razpravi 
poteka trase ali se izreči proti temu. 
če bo sklep sprejet, bo razprava o 
trasi na vrsti na naslednji seji. Nisem 
prepričan, da s ~em - kar se ministrst
va tiče - ne prilagamo na ogenj." 

Se vam zdi, da obstajajo nesoglasja 
tudi med ministrstvom za promet in 
zveze in ministrstvom za okolje in 
prostor? . 
"Morda. Ce je tako, smo le žoga, ki si 
jo ministrstvi podajata. In da izko
riščajo situacijo različnih pogledov v 
občini. Zato menim, da bi morali v 
občini trdno stati za svojimi sklepi, 
obenem pa javnost sproti seznanjati s 
potekom dogovarjanja. Gradnja se 
bo zelo oddaljila, če država ne bo 
podprla naših zahtev. Teh pa ne mo
remo posredovati, dokler ne bosta 
pripravljeni pogloblj_ena in nivojska 
varianta, tako kot smo bili z vlado že 
dogovorjeni." 

Minister Anton Bergauer je nedavno 
na kranjski radijski postaji izjavil, da 
jugovzhodna poglobljena različica 
presega dovoljeni finančni okvir za 
24 odstotkov, zato bodo pripravili 
nivojski in poglobljen potek, ga fi
nančno ovrednotili, poročilo predali 
vladi, ta pa v dokončno rešitev na 
državni zbor. In še dodaja: ministrst
vo in vlada ne moreta prekoračiti in-
vesticije. _ 
"Oddaje nisem poslušal. Ce so to nje
gove besede, potem kažejo na igno
ranco do lokalne skupnosti. Očitr}o 
minister na slednjo ne računa. Ce 
bodo igrali na karto parlamenta, 
potem bo to igra pritiska. Občina pa 
bo vendar morala sprejemati odlo
čitve o lokaciji tn biti navzoča pri pro
daji zemljišč. Zal mi je, da ni pra
vočasnega dialoga med ministrstvi in 
občino." 

Tudi o poglobitvi se je minister za 
promet in zveze opredelil na način, ki 
kaže, da ne verjame, da je ta vedno 
neobhodno potrebna. 
"Poglobitev je nujna, ker je avtocesta 
načrtovana tako blizu naselij. Le tako 
bo prodor hrupa in emisij izpušnih 
plinov omejen. Zaščita, ki so jo na 
MOP-u predvideli za nivojsko razli
čico, pa je le pleksi steklo, pa še to le 
s strani naselij Radovljice in Lesc. 

· Tako bi bila naselja na nasprotni 
strani ceste pod udarom hrupa." 

Ker v tokratnem razgovoru qajemo 
prednost problemom okolja, potem 
ne moremo mimo težav, ki jih ima 
občina zaradi odlaganja komunalnih 
odpadkov. Kmalu bo pretekla pogod
ba, po kateri se zdaj radovljiški od
padki odlagajo na deponijo na · Mali 

breme odpadkov, pa je treba v 
zameno tudi nekaj ponuditi." 

Problemom radovljiških komunalnih 
odpadkov je nekako posredno po
vezan z nastanitvijo Romov iz 
radovljiške občine na Jesenicah. Na 
občini Jesenice naj bi namreč izjav
ljali, da v tem času, ko se Radovljici 
izteka pogodba za deponiranje od
padkov, ne bi smeli v občini Jesenice 
nastaniti družin, ki so odvisne od 
socialne pomoči. Očitki so se nana
šali na način, kako je občina Radov
ljica to izpeljala. 
"Reševali smo trenutno situacijo ob 
zaključku tudi proračunskega leta, ki 
je bila za prizadeze zelo pereča. Romi 
so živeli v zelo slabih razmerah, pred 
vrati pa je bila zima. Sanacija pla
zovitega terena je bila nemogoča, pri
dobitev lokacijskega dovoljenja za 
zabojnike pravočasno neizvedljiva, in 
tako je podjetje Alpdom iz Radovljice 
za nas poiskalo dve cenovno ugodni 
stanovanji na Jesenicah. Nastanitev 
socialno ogroženih družin, od kate
rih je ena romska, na jeseniškem 
stanovanjskem prostem trgu, je bila 
rešitev, ki je bila trenutno možna. 
Vendar nismo mislili, da lahko pov
zroči toliko problemov." 

Pa vendar jeseniške občine niste 
obvestili o prihodu Romov? 
"Tako je ravnala tudi blejska občina, 
ko so istočasno kupili stanovanje za 
starejšo, socialno ogroženo občanko. 
Jeseničani so nato izračunali, koliko 
jih bo potencialno stala oskrba, ko 
bo, če bo seveda občanka šla v dom 
za ostarele, nato pa vsoto primaknili 
kar k izračunu stroškov, ki naj bi jih 
imela občina z Romi oziroma social
no ogroženima družinama." 

Problem torej še vedno obstaja? 
"Glede na reakcije lahko rečem tudi, 
če bi se z občino Jesenice o tem prej 
dogovarjali, problemov v razpolo
žljivem času slej ko prej ne bi zaneslji
vo še rešili dokler se ne končajo pri
tiski javnosti zlasti na prizadeto dru
žino in dokler ne pride med obči
nama do dogovora. Mi smo priprav
ljeni na dogovor in na plačilo social
nega deleža. Obe družini sta nezado
voljni, saj zdaj živita v nemogočih 
razmerah zaradi okolja, ki pritiska na 
njih. Tu gre za nek specifičen social
ni problem, za drugačnost, ki jo 
okolica ne sprejema. In gre tudi za 
načelnost, za državljane in občane, 
pa tudi zato, kako ravnati v primerih, 
ko so socialno ogroženi tudi nacio
nalno ali rasno drugačni.. Kupiti za 
socialno ogrožene stanovanje tam, 
kjer je nižja tržna cena, je legitimna 
možnost za vsako občino . Takšen je 
zakon. Strinjam pa se, da so potrebni 
medsebojni dogovori." 

Jt»Eva Senčar 

Avtocesta -podajanje 
med ministrstvi in ob5no 
Občani, ki spremljajo priprave na gradnjo avtocestnega odseka v 
radovljiški o6čini, vedo, kako trd boj že nekaj časa poteka med občino 
in državo. Kot je rekel nekdo na občinski upravi, povezati toc1w A s 
toc1w B, toda po najcenejši in najhitrejši poti, tako bi najraje ravnala 
država. 
Avtocestni program na Gorenjskem bo v naslednjih letih izpolnjen z 
odseki Vrba -Peračica (1 O km), Peračica-Podtabor (2, 4 km), Podtabor 
-Naklo (4,3 km), dogradili bodo dva manjkajoča pasova AC Naklo
Krapj v dolžini 8, 7 km in zgradili navezavo na l]ubljansko obvozni
co Sentv_i~ - Kosez~. Prostor radovljiške O?čin~ bo zaznamoval~. avt?
cesta, ki ;e razdel]ena na dva odseka, zn sicer Vrba - Peracica zn 
Peračica - Podtabor: Prav slednjemu odseku_ se v tem trenutku posve
čata država in občina. Najtrša pogajanja pa bodo gotovo za odsek 
Vrba - Peračica. 
Gradnja avtocest je za državo hud zalogaj. Avtocestni progam bo v 
letu 2000 za 30 odstotkov zaostal za predvidevanji v nacionalnem 
programu. Izjava ministra za promet zn zveze Antona Bergauerja v 
ponedeljek 13. marca na Radiu Kranj: ''Delamo primerjalne študije 
naših avtocest in teh iz sosednjih držav. Po analizah gradimo v okviru 
sprejemljivih cen. Po evropskih merilih naše ceste niso predrage, čeprav 
ne moremo reči, da so poceni. " · 
Mi govorimo o varčevanju države. Najvec"krat pa to prjzadene lokalno 
skupnost, kar seveda pomeni, da prizadene okolje. 'le nekaj časa v 
raaovljiški občini tli negotovost, ki najprej izvira iz dileme, ali bo 
jugovzhodni koridor mimo Lesc in Raaovljice potekal_ poglobljeno, 
nato pa še iz stališča, da je v primeru nepoglobljene ]V trase boljši sev
erni koridor. In nenazadnje, ali ni v vsakem primeru boljši severni 
potek. Je dilemo sprožilo ravnanje države ali občina? Država krivdo, 
da ne pripravi v dogovmjenem času po[lobljene in nivojske različice, 
prelaga na občino z izgovorom, da se v radovljiški občini itak med 
sabo- ne znajo domeniti". Radovljiški župan vrača, da so krivi na 
ministrstvu za okolje in prostor, ki s predstavitvijo obeh ]V_ različic 
zavlačujejo. Tako;- meni župan, sejejo med občani negotovost, strah 
pred neposredno bližino A C v naseljih in dvome v sposobnost občine. 
južni kori,dor, ki je v planskih aktih še vedno veljaven, z analizo pa 
potrjen kot prometno najugodnejši, je kot ena izmed možnih treh vari
ant poteka izpadel, ker je daleč najdražji. Konsenz torej obstaja, a 
vprašanje j(b do katere mere je občina varčevanju države pripravljena 
popustiti. Ce bo v občini uradno obveljal jugovzhodni koridor, bo s 
poglobitvijo tega mimo Lesc in Radovljice občina neomajno vztrajala. 
Citirajmo še enkrat ministra Bergauerja, razgovor z njim je na Radi;, 
Kran; potekal z voditeljico iz Radovljice Metko Centrih Vogelnik: 
"naše avtoceste so lepe, če jih primerjamo s cestami na primer v 
Nemčiji,_ A~striji ali ZDA. Af.ed temi ~em za~/,edil mal~ poglo~ljenih. 
Poglabl]art_Je ni ravno merilo premozne drzave. To ;e odvisno od 
situacije, torej kaj želimo v prostoru doseči. Važno je, da je narejena 
zaščita. Je pa vse stvar dogovora in namestitve v prostor: ' Minister je 
torej . za konsenz, ki pa kot pravi sam, mora biti v okviru dveh 
osnovnih pogojev, ki omejujeta nacionalni avtocestni program; to sta 
.finančni zn časovni okvir: Občanov se varčevanje drzave ne tiče, ko 
gre zq njihovo integriteto. Izpušni plini, hrup, okrnjenost celovitosti 
prostora, podvozi in vse povezave, ki 1Ji lahko ogrozile varnost šolarjev 
na poti so še kako močni argumenti, da občina vztraja na poglomtvi. 
Umestitev trase v prostor je problem ministrstva za okolje in prostor. Ali 
pa bo to ravnalo v skladu z dogovorom z občino, pa bo še kako odločalo 
ministrstvo za promet in zveze. In vendar občina v boju za poglomtev 
trase ne drži križem rok. Gramoza bo, tako kažejo analize, ob izkopu 
koridorja dpvolj, da 1Ji lahko občini služil za pogajanje z državo. 
Poglobitev je za okoli 1,5 milijarde dražja kot nivo;ska izpeljava. Na 
tej toc"ki pa pa se nam wpet ponuja razlog, da dvomimo o namerah 
države. Obcina namreč se vedno od DARS-a ni prejela geološkega 
poročila. To pa je za določitev trase nujno. Seznanjena pa je o pre
pustnosti tal, kar je seveda tudi pokazatelj vsebnosti gramoza. 
Propustnost do glomne 12 metrov kaže na zadovoljivo vsebnost 
gramoza. Ker pa DARS, proti p,ričakovanjem občine vztraja na tem, 
da je !r:amoza premalo,. da bi mlo o njeyi s~{oh vredno razpravljati, se 
po;avija dvom v neodvisnost geološke stud~e. 
Bo vlada z izgovorom, da so v občini neenotni glede poteka koridorja, 
v resnici pa zaradi izpraznjene malhe, odločitev - ne glede na škodo, ki 
jo bo z njo povzročila okolju in premvalcem - prepustila državnemu 
zboru? Bo to najcenejša rešitev, in torej neupoštevanje konsenza? 
Janez Horvat, pomočnik predstojnika za prostor v občini Radovljica, 
meni, da ne bo prišlo tako daleč; da imajo primerjalne študije vendar 
neko težo. Občina si želi avtocesto, ki bo njeno okolje najmanj priza
dela, to pa gotovo ne bo ]V nepoglobijena različica. Minister za okolje 
in prostor dr. Pavle Gantar je v zgibanki, ki je nastala predlani, 
zapisal: ''Na podlagi v _študiji predstavljenih konceptualnili izhodišč 
in uskladitve z ministrom za promet in zveze ter zastopnika investitor
ja, Družbe za avtoceste v RS, predlagam kot najustrezwjšo rešitev 
nepoglobljeno traso avtoceste v ;ugovzhodnem koridorju. "Je tor~j mo
žno, da konsenza ne dosežeta niti obe, zato zadolženi ministrstvi? 
Do zakljuc"ka gradnje avtocest po Sloveniji bo, po vseh predvidevanjih, 
potrebnih vsaj še sedem let. Lahko, da bo radovljiški odsek na vrsti 
prav rned zadnjimi. Začetek gradnje leta 2002 je že vprašljiv, zaklju
ček v letu 2004 še bolj. Nekaj pa je gotovo, uničeno okolje bo ostalo 
tako . . . , ~ Eva Senčar 



Kdaj bo obnovljena stavba za avtobusno postajo? 

Zanemarjeno pročelje 
N ihče, ali vsaj večina stalnih 

in naključnih obiskovalcev 
najbrž nima nič proti trdi

tvi, da je Radovljica res lepo in pri
jazno mesto. Upravičeno. Podo
bno kot drugi večji kraji ima Radov
ljica svoje težave, o katerih je bilo 
že veliko povedanega in-zapisanega: 
največ zavoljo naglo razvijajočega 
se prometa, bolje povedano, do 
skrajnosti obremenjenih parkirnih 
prostorov, medtem ko lepo število 
parkirišč izven središča pogosto 
sameva. 

Ne gre prezreti v zadnjih letih tudi 
skokovitega naraščanja števila učen
cev srednje turistične šole in dija
kov višje strokovne šole za gostin
stvo in turizem, poleg že obstoječih 
osnovnih šol. Nekaterim nestrpnim 
domačinom, spremembe od nekoč 
mirne populacije v živahno in kdaj 
pa kdaj kar preveč upadljivo ozračje 
(razposajenost), že rahlo načenjajo 
živce. Res je tudi, da so obreganja in 
pritoževanja čez veseljaško mladež 
največkrat pretirana. Zdi pa se, da 
se zadeve spreminjajo in postopama 
vendarle izboljšujejo. Vsem pa 
bržčas nihče nikoli ne more ustreči. 
O tej problematiki je bilo že kar 
nekaj govora in pogovorov na ravni 
KS z vodstvi radovljiških šol. Izra
žena so obojestranska prizadevanja, 
p1ipravljenost in dobra volja za vza
jemno odpravljanje vseh anomalij, 
ki so na očeh domačinov. Vsakršen 
prenaglašen optimizem je zaenkrat 
odveč, ostaja pa upanje za pri
lagoditev razmeram sobivaaja v 
mestu . . 
Bolj kot ne Radovljičane in druge 
obiskovalce moti zunanjost nekater
ih zapuščenih in nevzdrževanih 
zgradb in hiš; ki jim preti, če ne 
podo 9bnovljene, propad ali poru
šitev. Zal v to kategorijo sodi pred 
desetletji še sodobna, lepa in 
funkcionalna poslovna administra
tivna stavba ob parkirišču na 
Kranjski cesti št. 13 v najbolj 
izpostavljenem delu mesta za avto
busno postajo. Lahko bi rekli 
reprezentativni objekt, ki je ·opazno 
obogatil veduto, oz. zunanji videz 
ali konturo mesta s cestne vpadnice 

prihajajočim z magistralke proti 
središču kot tudi z vzhodne smeri 
po Ljubljanski oz. Predtrga. Objekt, 
ki je v lasti občine, je danes žal 
klavrna podoba zgradbe z zanemar
jenim pročeljem in zarjavelim plo
čevinastim robom na vrhu stavbe. 
Velik radovljiški grb so najbrž poz
abili odstraniti hkrati z drugimi 
pločevinastimi znaki podjetij. Da je 
ironija še večja, v pritličju domuje 
turistično društvo, v tretjem nad
stropju pa imajo sedež inšpekcijske 
službe. Očitno jim ni dosti mar za 
takšno okolje. V stavbi, v drugi etaži 
sta enoti Zavoda za zdravstvo in 
Zavoda za zaposlovanje Kranj, ki sta 
zaradi številnih strank najbolj 
obiskana. Notranjost stavbe tudi ne 
zasluži pohval. Stopnišče že nekaj 
časa ni bilo prebeljeno, dvigalo v 
tretje nadstropje pa tudi ne deluje. 
Interesenti, ki gredo v zavode po 

. opravkih, med njimi je veliko 
starejših in bolehnih ljudi, se mora
jo vzpertjati po stopnišču, kar je za 
večino že precej naporno. Obnova 
objekta je bila obljubljena že v 
prvem mandatu občinskega sveta 
po osamosvojitvi Slovenije, za to pa 
se še do danes ni našel denar v 
občinskem proračunu . 
Podobo kraja kazijo tudi nekatere 
hiše in objekti v starem bolj 
odročnem delu. Nič manj pa v oči 
ne bode novejša stanovanjska po
slovna stavba, v kateri je v pritličju 
samopostrežna blagovnica Emona -
Merkur na Gorenjski cesti št. 33. 
Posebno upa1ljivo je njeno pročelje 
in stebrišče. Celne stene in stebri so 
po zamisli arhitekta ali arhitektov 
pokrita s cementnimi ploščami. 
Velik del je že počenih, oz.- polom
ljenih, nekaj pa jih je tudi odpadlo 
s stene in stebrov. Odpadajoče in 
polomljene plošče ogrožajo tudi 
varnost ljudi, kljub temu se nihče 
ne zmeni za to. 
Upati je, da se bodo sanacije in 
obnovitve omenjenih objektov rea
lizirale še pred prihodnjimi volitva
mi. To bo nujen in lep prispevek k 
podobi mesta, kakršno si zasluži 
Linhartovo mesto kulture. 

i6 Jošt Role 

Dolgoletno vlaganje v grad Kamen 
Na drugi strani, spodaj v okvirčku, 
februarske številke Deželnih novic 
je v kratkem obvestilu napisano 
med drugim, da občina že od pet
desetih let dalje vlaga v obnovo in 
vzdrževanje gradu Kamen v Begu
njah. 

Nemara ne bo odveč, če k temu 
dodam podatek, da je precejšen 
delež za obnovo in sanacijo ruševin 

_gradu od leta 1974 do osamosvo
jitve prispevala iz svojega sklada za 
spomeniško varstvene akcije takrat
na Kulturna skupnost Slovenije. Z 
ustanovitvijo samoupravnih interes
nih skupnosti, ki se jih je prijelo 

ime "SISI", so občine, tako tudi 
radovljiška, na osnovi vsakoletnih 
programov občinskih SIS za kulturo 
dobile določene vsote, če so zago
tovile svoj delež do polovice: tudi 
manj, razen t.i. nerazvitih, ki so bile 
financirane v celoti. 
V grad Kamen je bilo vloženo vsako 
leto kar precej denarja, zategadelj 
so nekateri poznavalci to vlaganje 
upravičeno imeli za vrečo brez dna. 
Za obnovitvena dela je "imel roko 
čez" takratni Zav0d za spomeniško 
varstvo Kranj s svojimi strokovajaki 
in delavci. 

JtIJJošt Role 

Pred temeljito prenovo radovljiški hotel čaka na lokacijsko dokumentacijo 

Za turiste ali poslovneže? 
'' I nvesticija v gostinski lokal, ki 

ho imel obliko puba in katere-
ga novi najemnik že upravlja 
kar nekaj tovrstnih lokalov v 

Sloveniji, znaša okoli 35 milijonov to
larjev," je povedal direktor hotela 
Grajski dvor Damjan Toman. Lokal 
bo pričel obratovati v sredini prihod
njega meseca, medtem ko so hotelsko 
restavracijo odprtega tipa - najemnica 
je podjetnica iz Kranja, ki se je že 
ukvarjala s tovrstno dejavnostjo - za 
prve goste odprli v ponedeljek, 13. 
marca. 
"Ima malce spremenjeno notranjost, 
a zaenkrat še nima končne podobe. 
Dobila jo bo, ko bo zunaj urejen zim
ski vrt," je pojasnil Toman, in še 
povedal, da so se lastniki odločili za 
prodajo spodnjih prostorov hotela. 
"Diskoteka Arx zaenkrat še obstaja, a 
po meni znanih informacijah v teh 
prostorih kmalu ne bo več nočnega 
kluba. Sicer pa smo ob prodaji po
stavili en sam pogoj: da v njih ne sme 
biti ničesar, kar je že v sklopu obsto
ječega hotela. Prodajamo, da bi pri
do bili kapital za adaptacijo. Pre
pričani smo namreč, da imajo lastniki 
večji interes vlagati v prostor kot 
najemniki, to pa pomeni, da bodo 
lokali lepši in bolj vzdrževani in da bo 
seveda potem tudi celostna podoba 
hotela bolj urejena." 

Prevladali osebni interesi? 
"Zaenkrat imamo približno štirideset 
najemnikov. Interes za poslovne pros
tore je še vedno izjemno velik. Seveda 
pa moramo sam hotel, ki je star in 
maaj funkcionalen, temeljito prenovi
ti. Zal zaenkrat delo stoji zaradi še 
neurejene lokacijske dokumentacije." 
S pravo obnovo hotela, pravi, namreč 
sploh sploh niso začeli . "Nujna ada
ptacijska dela in menjave instalacij 
smo sicer opravili, nato pa srno vsa 
dela ustavili, ker čakamo na dovoljen
ja in dokumentacijo za delo v večjem 
obsegu, kot je bilo načrtovano. Seveda 

. želimo čimprej popolnoma obnovili 
hotel, vključno s pozidavo notranjega 
dela atrija, s čimer borno pridobili 
tudi dodatne hotelske kapacitete, ki 
jih imamo premalo. Imamo vse pre
dračune, z izvajalci smo dogovorjeni, 
vendar brez papirjev ne moremo 
delati. Potrebujemo lokacijsko doku
mentacijo in gradbena dovoljenja, 
postopki pa se vlečejo. Urejen hotel je 
v skupnem interesu vseh Radov-

Mladi plavalci še-vedno v bazenu 
"Ker je za nas bazen nerentabilen 
in nepomemben, naši gostje ga ne 
uporabljajo, smo s plavalnim klu
bom sklenili začasni sporazum, po 
katerem ga povsem prevzamejo v 
upravljanje, s tem, da nam krijejo 
stroške, ki jih imamo z njim. Kako 
bo naprej, v naslednji sezoni, je še 
povsem odvisno od dogovorov s 
plavalnim klubom, dejstvo je le, da 
ga hotel ne bo več imel. Vprašanje 
je le še, če ga bo plavalni klub 
odkupil, vzel v najem ali pa ga 
bomo mi zasuli," pravi Toman. 

ljičanov, bojim pa se, da ,. 
bodo pri izdaji lokacij
ske dokumentacije pre- ' 
vladali osebni interesi 
na s'trani tistih, ki imajo 
v rokah škarje in platno. 
Ne trdim, da bodo, toda 
glede na izkušnje imam 
občutek, da se kaj tak
šnega lahko zgqdi." 

Zamujena sezona 
Kot je povedal Toman, 
so se že to sezono z nem
škimi tour operaterji do
govarjali za organizacijo 
zimskih počitnic v do
govoru z. okoliškimi 
smučišči. "Zal so se sled
nji izkazali za izredno 
toge. Poskušal · sem se 
dogovoriti, da bi naši 
gostje imeli cenejše 
smučarske vozovnice, pa 
se z žičničarji nismo 
našli skupnega jezika, 
tako da je za letos moja 
zamisel propadla. Priho
dnje leto borno še po
skušali, kajti interes je 
dovolj velik. Zaradi 
obnavljanja restavracije, 
ki se je iz predvidenih 
dveh tednov zavlekla na 

Medtem ko je v Hotelu Grajski dvor od dvajsetih ostalo le še 
trinajst zaposlenih, pa interes za najem poslovni prostm·ov, 
tako Toman, ostaja precejšen. Foto: M. A. 

dva meseca, je izpadel del sezone, a 
pričakujemo , da se bo prava sezona 
pričela konec marca oziroma v 
~ačetku aprila, in trajala do oktobra." 
Ce bo hotel takšen, da bo za goste 
privlačen, seveda. In na katere 
računajo? "Na Nemce, Holandce in 
Angleže, letos bodo prvič prišle 
skupine, ki bodo tu ostajale po šest 
dni. Računamo tudi na nekaj tranzit
nih gostov in tistih, ki jih štejemo med 
verski turizmem. Po naših vizijah bi za 
kakih petnajst sob lahko povečali 
kapaciteto, tako da bi brez težav spre
jeli dva avtobusa ljudi in še kakšnega 
zraven." 

Na naše vprašanje, kako vidijo sodelo
vanje z lokalno turistično organizaci
jo, je direktor Toman odgovoril, da je 
težko predvidevati o nečem, kar je še v 
povojih. "Eno je realnost, drugo so pa 
želje. Mislim, da smo zaenkrat pri že
ljah, ne realnosti. Menim, da v lokalni 
turistični organizaciji ni dovolj stro~ 
kovnega kadra, ljudi, ki bi imeli dovolj 
osebnega interesa za to, da bi stvari 
tekle, kot bi morale. Vedeti pač 
moramo, da ima pravi interes lahko 
hotelir, carnp, kopališče , neka občin
ska organizacija pa težko - mimo tega, 
da pobira davščino." 

i6 Marjana Ahačič 

Strah pred razdrobljenostjo in zapostavljenostjo hotelskega dela 
Kot je povedal župan Janko S, Stušek, so ga predstavniki novih lastnikov pred 
časom seznanili z načrti za prenovo hotela Grajski dvor in po ajegovem 
nuie~ju bodo spremembe namembnosti precejšnje. "Glede na predstavijeno 
in glede na dejstvo, da je bila v publikaciji Grafiti obljavljena ponudba za pro
dajo nekaterih hotelskih prostorov, pa se upravičeno poraja dvom, o tem da 
bo hotelska dejavnost res ostala osnovni namen objekta. Moj cilj je, da ima 
mesto hotel, saj je turizem za Radovljico izjemnega pomena. Poudarjam, da 
se postopki za izdajo potrebne dukumentacije ·vsekakor ne zavirajo, vsaj pri 
nas ne. Res paje, da bodo glede na velike spremembe, kijih načrtujejo, last
giki morali dati še neka odgovorov. " 
Zupan je opozoril tudi na problem parkirišč, ki jih pred hotelom primanjku
je že sedaj, v primeru številnejših trgovin in drugih poslovnih prostorov pa bi 
bila gneča v samem središču mesta še neprimerljivo večja. Odnos do tega 
problema kažejo tudi nova parkirna mesta za hotelom, do katerih se je 
mogoče pripeljati le po peš poti. Takšne rešitve, pravi, ne gredo skupaj z 
interesi po povečaaju turistične dejavnosti. 
"Občina dobiva denar od dohodnine, to je od zaposlenih, in od dobro 
izkoriščenega prostora, zato je v našem interesu, c:Ia so tudi v kompleksu 
hotela Grajski dvor ljudje zaposleni in poslovno uspešni. Bojim pa se, da gre 
hotelski del v zaton in da niso bile izkoriščene vse. možnosti, da bi zaživel. 
Če k temu dodamo še načrtovano drobitev na majhne dele in prodajo pro
stora, dvomi niso neupravičeni. Radovljičani pa želimo, da Grajski dvor 
ostane hotel, saj ga potrebujemo; navsezadnje smo tudi na Brezjah lahko 
slišali, da je Radovljica z Brezjem ravno na polovici poti med Bavarsko in 
Medžugorjem." 

PISMA BRALCEV PISMA BRALCEV PISMA BRALCEV 
Odgovor na pismo gospoda 
Zvoneta Prezlja "Več poslu
ha za zimske težave" 

Gospod Zvone Prezelj v februarski 
številki Deželnih novic v pismih bralcev . 
navaja, "da v državah z razvito demo
kracijo in lokalno samoupravo ne poz
najo členitve na KS, naš zakon o lokalni 
samoupravi v tem delu ni jasno določen 
in pušča odprt prostor". Očitno je, da 
gospodu Prezlju še ni uspelo prebrati 
zakona o lokalni samoupravi oziroma, 
da ni razumel namena zakonodajalca. 
18. člen tega zakona daje občinskemu 
svetu pooblastilo, da lahko v statutu 
določi, da se na območju občine lahko 

ustanovijo ožji deli občine: krajevne 
skupnosti, vaške ali četrtne skupnosti. 
Na podlagi tega zakonskega pooblastila 
je Občinski svet Občine Radovljica v 
svojem statutu določil krajevne skup
nosti .ter jim podelil pristojnosti v smis
lu 19.b člena. Zakon dopušča občinam, 
da se same odločijo, kako bodo orga
nizirane, kar je tudi prav, saj bi bilo prav 
nedemokratično, da bi bila z zakonom 
obligatorno predpisana organiziranost. 
To naj bi bila preteklost! 
G. Zvone Prezelj je izrekel Krajevni 
skupnosti Radovljica kritiko glede 
upravljanja zimske službe in sicer trdi, 
da je KS Radovljica, z varčevanjem 
denarja za potrebe zimske službe denar 
namenila drugim projektom investici-

jskega zna-čaja. Navedbe g. Prezlja so 
_ neresnične in zavajajoče. Sredstva za 
zimsko službo so namenska. KS 
Radovljica je za stro-ške zimske službe 
poleg proračunskega denarja, ki ga je 
namenila občina, morala dodati še 
500.000,00 SIT lastnega denarja, ki je 
bil pridobljen z izvajanjem lastne 
dejavnosti. V predmetni zadevi ni šlo za 
nikakršno varčevanje na račun izvajanja 
zimske službe. Krajevna skupnost je za 
zimsko službo sklenila pogodbo s 
Komunalo Radovljica. Na podlagi 
določil te pogodbe pa je razvidno, da je 
izvajalec del, to je Komunala, dolžan 
izvajati dela s poklicno skrbnostjo in v 
skla1u s pravili stroke ·ter z veljavnimi 
normativi in standardi. KS Radovljica 

tudi sama ni bila zadovoljna s kvaliteto 
opravljenega dela, zato je bil v januarju 
organiziran sestanek z izvajalcem, ki je 
tudi delno prevzel kritiko na opravljeno 
delo. Na tem sestanku srno se dogovo
rili, da je potrebno opraviti delo po 
pravilih stroke, čeprav tudi na račun 
večjih stroškov. 
G. Zvone Prezelj navaja, "da v imenu 
mnogih krajanov, ki so se v tej prob
lematiki obrnili nanj, pričakuje, da ne 
bo potrebno izreči znanega izreka v tre
tje gre rado". Soglašamo z njim in smo 
prepričani, da prav gospod Prezelj kot 
delavec izvajalca zimske službe Komu
nale R.,dovljica in kot krajan Krajevne 
skupnosti Radovljica lahko pripomore z 
dejanji h kvalitetn('.jši izvedbi zimske 

službe. Začudeni pa smo bili, ko so nam 
krajani dostavili fotografije radovlji
škega pokopališča (za katerega naj bi 
bil zadolžen prav gospod Prezelj), po
snete na dan 28.12. 1999, iz katerih je 
razvidno, da pokopališče ni bilo skida
no in je bilo potrebno gaziti do grobov. 
Gospodu Prezlju sporočamo, da je inte
res Krajevne skupnosti Radovljica zasto
panje interesa krajanov za čim kvalitet
nejše življenje. Vedno srno odprti za 
konstruktivno kritiko, za nove ideje, ne 
pa za sprenevedanje in celo za laži; ki se 
jih je poslužil v pismih bralcev na račun 
Krajevne skupnosti Radovljica. 

flJi Predsednira 
Nada Gat,ej-Tonkli, Radovljica 



Metoda Bole, dipl. socialna delavka Centra za socialno delo Radovljica, o rejništvu 

V sak otrok, ki gre v rejo, 
odrašča z dvema družinama 
R ejnice so tiste, ki jim lahko re

čemo matere v dvakratnem po
menu. Sprejeti otroka z vsemi 

njegovimi stiskami in negativnimi iz. 
kušnjami iz matične družine, sp~ejeti 
in pomagati - to so dejanja, zaradi ka
terih bi se jih lahko ob praznikih kot 
sta dan žena in materinski dan še po
sebej spomnili in se jim zahvalili, pra
vi Metoda Bole, ki se na radovljiškem 
centru za socialno delo z rejništvom 
ukvarja že več kot dvajset let. 

Je sploh mogoče govoriti o najpo
gostejših vzrokih za to, da otroka izlo
čite iz matične družine in namestite v 
rejniško? · 
"Običajno gre za splet okoliščin, po
navadi v družinah s precej nizkim so
cialno ekonomskih statusom, ki imajo 
veliko problemov, so zelo izolirane v 
okolju in se znajdejo v spletu motenj 
in odvisnosti. Pogosto je vmes še alko
holizem, odvisnost od kakšnih drugih 
substanc ali duševne bolezni. Veliko
krat pa gre v teh družinah tudi za 
dejstvo, da starši nimajo spretnosti za 
delo z otroki, ker so niso imeli mož
nosti, da bi se tega učili. Če je torej 
otrok v družini zares trpinčen ali 
zlorabljen oziroma je njegovo življenje 
tako ogroženo, da intenzivna pomoč 
ni dovolj, se odločimo za odvzem in 
namestitev v rejniško družino. Sicer 
pa družini prej ponudimo obliko psi
hosocialne pomoči. Vanjo pošljemo 
izvajalko, ki ji daje vsestransko oporo -
tudi z lastnim zgledom in načinom živ
ljenja - jih nauči ravnati drugače, jim 
daje podporo, da se zmorejo učiti." 

Kdo pa je tisti, ki ponavadi opozori, 
~ je v družini nekaj narobe? 
"So]a, zdravstvo, policija... in druge 
institucije nas obvestijo, da se v obi
čajnem vedenju otroka kažejo spre
membe. Takrat se začne delo z dru
žino. Ponavadi kmalu vidimo, kaj 
otroku v družini manjka in kdaj 
potrebuje zaščito. Delati z družino 
seveda ne pomeni le, da iščemo kriv
ca. Družino obravnavamo kot sistem. 
Iz lastnih izkušenj vem, da so družine, 

·· ki potrebujejo našo pomoč, ponavadi 
socialno izolirane, nimajo naravne 
socialne mreže, pač pa veliko proble
mov, nižji socialno - ekonomski status, 
še kakšna bolezen je vmes, drugačnost 
glede na kulturo ... Nasilje, zanemar
janje otroka je del njihovega življenja, 
ker drugače ne znajo reševati situaci
je, v kateri se znajdejo. Zato sem z 
družinami začela delati tako, da sem 
jih redno tedensko obiskovala. Videla 
sem, da so spremembe mogoče, če 
svetovalca jemljejo kot človeka, ki jim 
daje vsestransko oporo in jih sprejema 
takšne, kakršni so. Na osnovi prakti
čnih izkušenj se je razvil program psi
hosocialne pomoči družinam, ki ga za 
Občino Radovljica izvajamo s tremi 
izvajalkami javnih del že šesto leto." 

So to strokovno usposobljeni ljudje? 
'To so ženske, ki imajo sicer n.ajmanj 
peto stopnjo izobrazbe, predvsem pa 
veliko mero sposobnosti vživljanja v 
druge - temu rečemo tudi čustvene 
inteligence - in so dodatno usposo
bljene. Izobražujemo jih, da znajo sve
tovati, se v družini pogovarjati, poga
jati in pomagati pri reševanju osnov
nih problemov. Stojijo jim ob strani, 
ko se vključijo druge institucije." 

Pa so rezultati? Kako uspešni ste? 
"Rezultati so, tudi glede na raziskavo, 
ki smo jo naredili, dobri in prepričana 
sem, da delamo prav. V vseh družinah, 
ki smo jih vključili v program, ni bilo 

Otroka, katerega zdra\je in razvoj 
sta v matični družini ogrožena, 
lahko center za socialno delo v 
soglasju s starši premesti v rejniško 
družino. Kadar se v partnerskem 
sodelovanju s staršema o tem ni 
mogoče dogovoriti, se ugotovi, da 
je otrok ogrožen in je to mogoče 
storiti tudi brez njegovega soglaaja. 

več trpinčenja niti zanemarjanja 
otrok, obenem pa so starši bistveno 
izboljšali odnose med seboj in otroka 
niso videli več kot nekakšnega "gre
šnega kozla". Starši so v večini pri
merov tudi uredili svoje osebno živ
ljenje. Pred vključitvijo v program smo 
v eni tretjini primerov razmišljali o 
odvzemu otroka, po tej pomoči pa 
namestitev v rejniško družino ni bila 
več potrebna." 

Se ni bati; da bi družina postala odvis
na od pomoči svetovalk? 
"Svetovalkina vloga se spreminja glede 
na to, kako družina funkcionira; po
časi sestopa iz nje. Sicer pa kar teden-

. sko presojamo delo svetovalcev, z nji
mi imam obliko supervizije. V večini 
primerov družine, ki so vključene v 
program, pokažejo hvaležnost, ker 
vsaj nekdo. prihaja k njim. Normalno 
je zato pričakovati navezanost na sve
tovalko - tako staršev kot otrok. Sveto
valka tudi po odhodu ostaja človek, na 
katerega se lahko v stiski obrnejo." 

Ste opazili, da se v teh družinah 
tipična vloga mame in očeta razlikuje
ta od vlog v tipični družini, ki ji re
čemo zdrava? 
"Pravzaprav nihče od nas ne odrašča v 
idealni družini. Vsaka ima nekaj svoje
ga. Prav gotovo pa se v obravnavanih 
družinah razlikujejo vloge žensk, 
predvsem v družinah priseljencev iz 
drugih republik, ki zdaj živijo pri nas. 
Problem se na splošno pojavi tam - če 
izhajam iz potreb otrok - kjer mati ni 
sposobna prevzemati prave mate
rinske vloge. Mama je najpogosteje 
tista, ki je bolna, odvisna ali tako hudo 
nesposobna, da so otroci zanemarjeni 
in zaradi tega tudi trpinčeni. Ima 
podrejeno vlogo kot gospodinja, 
varuhinja otrok... Razmere so v tem 
primeru precej težje kot tam, kjer 
svoje očetovske vloge ne prevzema 
moški. Zato tudi ponavadi vstopamo 
prav v družine, kjer mame ne znajo 
funkcionirati in postavljati meja med 
otroki in seboj, prav tako kot ne meje 
med seboj in možem." 

Na kakšen način izberete rejniško dru
žino, v katero namestite otroka, če ga 
je vendarle potrebno umakniti iz ma
tične družine? 
"Na področju Radovljice, Bleda in 
Bohinja imamo sedemnajst rejnic. Na 
ožjem radovljiškem so tri s statusom, 
poklicem rejnice. Vse imajo v oskrbi 
tudi otroke s posebnimi potrebami. 
Ko se odločamo in tehtamo, v kakšno 
družino bo šel otrok, poskušamo najti 
novo družino čim bližje njegovega 
doma. Dobro je, če lahko otrok hodi v 
isto šolo kot prej, ostane v stikih z vrst
niki in starši. Dobro je tudi, če je 
otrok, ki na novo pride v rejniško dru
žino, tam najmlajši, pomembna pa je 
tudi usposobljenost rejnice. Nekatere 
so namreč zelo uspešne pri mladost
nikih, druge bolj. pri manjših. Sicer pa 
je pri namestitvi potrebno upoštevati 
vso rejniško družino: kaj bo otroku 
sposobna dati in kako nadomestiti 
tisto, kar mu je manjkalo v matični 
družini. Veseli smo vsake nove rejnice, 

Inštitut rejništva se je pri nas uveljavil po drugi svetovni vojni. Od leta 1975, 
ko je začel veljati zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je rejništvo 
bolj urejeno, s tem pa tudi status rejnice, ki lahko postane poklic. Seveda, če 
je v rejništvu več otrok oziroma en otrok s posebnimi potrebami. Novi zakon 
o rejništvu, ki je v obravnavi, bo verjetno postavil bolj ostre pogoje za to, kdo 
bo lahko rejnik. 

ki se odloča za tako humano delo in 
zato vabimo vse, ki jim otroci veliko 
pomenijo in so zanje pripravljeni 
žrtvovati del svojega življenja, da nas 
pokličejo." 

Se otroci pogosto vrnejo nazaj? 
"Zelo različno. Opažamo, da je tam, 
kjer je bil vzrok namestitve v rejništvo 
predvsem neka huda trenutna stiska v 
družini, vrnitev otroka možna kar pre
cej hitro. Lani smo tako na primer 
imeli v rejništvu petindvajset otrok, 
štirje so se vrnili v matične družine." 

Si želijo vrnitve? 
"Vsak otrok, ki gre v rejništvo, odrašča 
z dvema družinama. Prek izobraževa
nja poskušamo usposobiti rejnice, da 
znajo dati otroku možnost sprejeman
ja stvarnosti, da lahko govori o svoji 
družini in jo tudi sprejema takšno, kot 
je - z vsemi dobrimi in slabimi stranmi. 
Vsak otrok razmišlja o vrnitvi, mislim 
pa, da vsi ne želijo nazaj v matične 
družine, sploh tisti ne, ki so doživeli 
najhujše trpinčenje ali zlorabe." 

In če otrok noče, ni institucije, ki bi ga 
lahko prisilila, da bi šel nazaj? 
"Vedno upoštevamo otrokove želje. 
Predvsem pa delamo z otrokom in 
takrat ima sam priložnost videti, kaj je 
zanj bolje. Namen rejništva je med 
drugim to, da rejenec pridobi še 
druga znanja, ne le izkušnje za življe
nje v družini. Predelati mora veliko 
stresov, ki jih je podoživljal, dokler ni 
odšel v rejništvo. Veliko otrok po 
namestitvi v rejništvo vključimo v ter
apevtsko obravnavo. Skupaj s stro
kovnjaki ugotovimo, kaj bi bilo zanj 
najbolje, in seveda pri tem upošteva
mo njegove želje." 

Rejnice bi motale biti visoko osebno
stno zrele in izobražene. Pa so? 
"Mislim,- da imamo v povprečju zelo 
dobre rejnice. Zanje pripravljamo izo
braževalne dneve, pogovore v skupini. 
Seveda: več kot jih izobrazimo, več 
lahko tudi od njih pričakujemo. Novi 
zakon o rejništvu, ki je v obravnavi, bo 
verjetno postavil bolj ostre pogoje za 
to, kdo bo lahko rejnik. Rejnice prav 
skozi že omenjeno druženje in izobra
ževanje začutijo, kdaj in kje poiskati 
pomoč in vedo, da je otroka dobro 
vključiti v terapijo, pri kateri tudi so
delujejo, in znajo izpostaviti probleme 
v skupini ter se iz skupinskega dela 
tudi učiti. Dela je še veliko in prav izo
braževanje in usposabljanje rejniških 
družin zagotavlja, da bo otrok znal 
premagati strahove in strese, ki jih je 
doživljal v matični družini. Le izobra
žene rejnice mu lahko omogočijo, da 
se osamosvoji, odraste v rejniški dru
žini ali pa se vrne v matično. Ker naj bi 
bilo rejništvo le začasen ukrep social
nega varstva za zaščito otroka, je po 
izrečenem ukrepu potrebno delati 
tudi z matičnimi starši. Sama že več 
kot dvajset let delam na področju rej
ništva in žal opažam, kako starše 
otrokov odhod v rejo prizadane in so 
zato mnogokrat z njim pretrgane še 
tiste niti, ki so bile vzpostavljene. Pa 
vendar je tudi od staršev odvisno, 
koliko so pripravljeni narediti za to, 
da se bo otrok vrnil. Mi smo jim pri
pravljeni pomagati, jih vključiti v tera
pijo, zdravljenje ali svetovanje, od njih 
pa je odvisno, ali jih sprejmejo ali ne." 

Kdo so tiste ženske, ki se odločijo, da 

Metoda Bok. 

bodo rejnice? Imajo kakšno skupno 
lastnost? 
"Za večino rejnic lahko rečem, da so 
ženske, ki se znajo vživljati v čustva, 
stiske drugih, jih videti in prepoznati. 
Znajo se pogovarjati in so tudi oseb
nostno tako naravnane, da jim otroci v 
življenju zelo veliko pomenijo. Rade 
se ukvarjajo z njimi. Rejništvo namreč 
ni plačan poklic, za štiriindvajset ur 
varstva in oskrbe otroka dobijo dobrih 
trinajst tisočakov nagrade in zaradi 
tega se prav gotovo ne odločajo zanj. 
Motiv mora biti torej drug." 

Je rejništvo izključno stvar žensk? Ob
stajajo tudi moški rejniki? 
"Saj se je že zgodilo, da smo sklepali 
rejništvo z obe.ma zakoncema, kar se 
mi zdi prav. Ce je rejniška družina 
dobra družina, ima rejnik ravno tako 
pomembno vlogo kot rejnica, zato 
moramo upoštevati oba. Sicer pa 
imamo z moškim rejnikom sklenjeno 
eno samo rejniško pogodbo: gre za 
deklico, ki odrašča pri starem očetu. V 
času, ko je v rejništvu, ji je umrla stara 
mama. Izjemoma imamo namreč 
sklenjeno rejniško razmerje s starimi 
starši, ker je prav gotovo bolje, če 
otrok lahko ostane v krogu sorodstva." 

Govorili sva o rizičnih družinah, ka
tere pa so značilnosti zdrave družine? 
"Mislim, da je bistvena značilnost do
bre družine to, da njeni člani znajo na 
pravi način funkcionirati. To pomeni, 
da so vloge v družini točno oprede
ljene in da se točno ve, kje so (pred
vsem) generacijske meje. Pomembna 
je komunikacija v družini, način pove
zanosti med njimi in način reševanja 
težav. Vse tisto torej, kar družino 
povezuje in ji daje enkratnost. Tem 
nasprotne so družine, za katere pravi
mo, da so rizične ali drugačne, in v 
katerih je sistem vlog velikokrat ne
prepoznaven. Eden od otrok je pogo-

Foto: Marjana Ahačič 
sto "grešni kozel", družine ostajajo 
skupaj, ker jih povezuje otrok, ki nima 
pravega mesta niti pravih pogojev v 
skupnosti. Ne znajo reševati svojih 
težav, ne znajo se pogovarjati, otro
kom postaviti meja. Zakaj . vidimo 
danes toliko majhnih otrok po cele 
dneve zunaj? Zato, ker je najlažje, da 
mej sploh ne postaviš. Pa je ravno to 
umetnost vzgoje: znati postaviti mejo, 
dogovoriti se za stvari, ki se v družini 
dogajajo. Umetnost vzgoje je gotovo 
to, da veš, kje je otrok, kaj dela in kaj 
sme delati, in ne dovoliš, da ga vzgaja 
ulica ali televizija." 

Saj se potem vloga družine in še pose
bej matere v njej ni tako zelo spreme
nila, kot bi včasih radi poudarili? 
"V družinah, ki jih obravnavamo, še 
posebej ne. Razen tega, da opažamo, 
da je v družinah, kjer matere delajo v 
izmenah, zelo slabo poskrbljeno za 
varstvo v popoldanskem času. Dru
žine, kjer so otroci gmotno ogroženi, 
imajo malo možnosti za vključitev v 
prostočasne dejavnosti, ker so pač 
odvisne od denarja. Prav za te družine 
imamo na CSD organizirane kreativne 
delavnice, pohode, izlete in letovanja. 
Zdi se mi, daje to dejansko edina obli
ka pomoči otrokom: vključevanje v 
zdrava okolja, kjer se lahko prepozna 
in razvije njihov talent. To je edina 
oblika učenja, kako drugače reševati 
svoje strese in težave in zato oblika 
preprečevanja vseh oblik nezdrave 
drugačnosti v odraslosti: odvisnosti, 
bolezni in podobno. Zato mislim, da 
je zlata vreden naš program, ki ga 
vodijo usposobljene ženske, prosto
voljke. Tudi prostovoljke, tako kot rej
nice, so ženske. Lahko se torej vpraša
mo: smo pravzaprav res ženske tiste, ki 
imamo več sočutja, več tako imeno
vane čustvene inteligence kot moški?" 

La Marjana Ahačič 

NE PREZRITE NAŠE VELIKE NAGRADNE IGRE, 
ZA VSA KONFEXCIJSKA OBLAČILA, 
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Markize, zavese, roloji, lamele ... hišni tekstil in dekoracija za dom. 
Od otroške do ženske in moške konfekcije, od perila do slavnostnih oblačil. 
4248 Lesce, Alpska 37, tel.: 064/5302-480, fax: 064/5302-481 KI TEČE . DO 1. SEPTEMBRA. 
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Veleprodaja, ekskluzivna zastopstva, proizvodnja in prodaja markiz. 

4248 Lesce, Alpska 68, tel.: 064/5318-118, fax: 064/5318-218 
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Pozamentartja, vse za šivanje, tekstil za dom, zavese po želji kupca ... 
4240 Radovljica, Kranjska 2, tel./fax: 064/5312-445. 



Občni zbor Kluba radovljiških študentov 

Prvi cilj so novi prostori 
S kupaj z iztekom leta 1999 se 

je v mnogih organizacijah 
izteklo precej mandatov !11 

Klub radovljiških študentov (KRS) 
ni bil nobena izjema. Na občnem 
zboru, ta je potekal konec januarja, 
so tako določili smernice v prihod
njem letu, dnevni red pa je vseboval 
še poročilo '}pravnega odbora o 
delovanju KRS - a v preteklem letu, 
poročilo nadzornega odbora in di
sciplinske komisije, spremembo 
statuta in volitve. 
Članstvo kluba se je zahvaljujoč 
dejstvu, da so z novim šolskim le
tom začeli tudi z vpisovanjem dija
kov, podvojilo inje tako v njem več. 
kot kot 700 dijakov in študentov. 
Temu primerno visoki so bili tudi 
prihodki (27.313.360 tolarjev), od 
katerih je bilo 579.967 namenjenih 
stalnim projektom kluba (bazeni, 
fitnes, telovadnice, smučarske in 
kino karte ... ), ostalim projektom 
pa 14.232.531 tolarjev. Projektu Bol 
na Braču, ki je bil po porabljenih 
sredstvih (2.474.000 tolarjev) najza
htevnejši zalogaj, sledi 511.445 
tolarjev za reklamo, nekaj denarja 
pa so namenili tudi v dobrodelne 
namene (Rdeči križ), odpravi v Hi
malajo in pomoči mladim študent
skim družinam. 
Če govorimo o nepravilnostih v 
delovanju samega kluba, naj bi teh 

Mala kronika -Mošenj 

po ugotovitvah nadzorne komisije v 
preteklem letu ne bilo, medtem ko 
je imela disciplinska komisija opra
viti s prvimi poskusi nelegalnega 
vpisa v klub (poneverba potrdila o 
šolanju in naslova bivanja). 
Volitev so se lahko udeležili vsi člani 
KRŠ, vendar le z veljavno člansko 
izkaznico. Kandidatov za razpisane 
funkcije tudi letos ni bilo veliko. 
Izvoljeni so bili: Blaž Humerca za 
predsednika kluba (dosedanji pred
sednik in edini kandidat), Klemen 
Humerca za tajnika, Mojca Zupan 
za blagajničarko, člana predsedstva 
pa sta postala Mitja Poljšak in Dejan 
Pirc. 
Prvi cilji novo izvoljenega vodstva so 
pridobitev novih klubskih pros
torov, ptičetek sodelovanja z drugi
mi študentskimi klubi in vzpodbu
janje večje dejavnosti članov. Ker je 
kandidatov za člane iz dijaških in 
študentskih vrst vse več, bo tudi na 
Bledu v kratkem ustanovljen klub,., 
ki bo izvajal projekte, podobne KRS 
- evim. 
Študentska dejavnost v naši občini 
se le torej postavila na noge. Tako 
KRS - evci, kot tudi vsi drugi mladi 
pa si seveda želijo več razumevanja 
in podpore občine oziroma občin
skih veljakov. 

16 Klara Debeljak 

Iz dela Območne obrtne zbornice Radovljica 

Slivnikova hiša pred prenovo 
V začetku leta je Območna obrt

na zbornica Radovljica na pod
lagi javnega razpisa uspela 

kupiti Slivnikovo hišo na Gorenjski 
cesti v Radovljici. Stavba je v nepo
sredni bližini občine, upravne enote 
in banke. Upravni odbor OOZ Ra
dovljica in gradbeni odbor za nov 
obrtniški dom si bosta prizadevala, da 
bi od idejnih načrtov in pridobitve 
dovoljenj do odprtja doma preteklo 
čim manj časa. Novi prostori bodo 
služili članom, ki bodo tu urejali pro
bleme v zvezi z obrtjo. 

V kleti bo večnamenska dvorana, v 
pritličju prostori OOZ Radovljica, 
ostali dve etaži bosta namenjeni za od
dajanje. Izbrana sta že izvajalca za 
opravljanje svetovalnega inženiringa, 
gradnje in prenove ter projektant. Po
sredovane so bile lokacijske smernice 
in to na podlagi občinskega plana in 
prostorsko izvedbenega akta. 
Za avtoprevoznike je bil 10. marca 
pripravljen seminar o novih pravilni
kih v cestnem prometu, ki so začeli 
veljati naslednji dan. Delavca stroko
vnih služb Obrtne zbornice Slovenije 
Bojan Pečnik in Igor Pipan sta pred
stavila Pravilnike o oznaki in opremi 
vozil, notranji kontroli in o dodelitvi 
dovolilnic za mednarodni prevoz bla
ga v cestnem prometu. V živahni raz
pravi so člani avtoprevozniške sekcije 
imeli precej pripomb glede delitve 

Adaptacija Slivnikove hiše se bo pričela takoj, ko bodo pridobljena vsa dovoljenja. 

dovolilnic in ekoloških točk za pre
voze. Kot je znano, je Obrtna zborni
ca Slovenije prevzela delitev teh 
pomembnih dokumentov. 
V ponedeljek, 6. marca, je bila v 
Bohinjski Bistrici redna seja skupščine 
OOZ Radovljica. Potrdili so zaključni 
račun za preteklo leto in sprejeli 
letošnji program. Sprejeli so tudi 
~klep o odprodaji obrtniškega doma v 
Sercerjevi ulici. Največ dela bo zago
tovo z gradnjo, zanemarjeno pa ne 
bodo tudi" izbraževanje, promocija, 
rekreacija in drugo. 

Do konca marca in v začetku aprila bo 
kar nekaj predavanj . Skupaj z Zavo
dom za zdravstveno varstvo Kranj bo 
obrtna zbornica odslej organizirala 
osnovne tečaje, pa tudi obnovitvene 
tečaje higienskega minimuma, ki jih 
je potrebno obnavljati vsakih pet let. 
Konec meseca marca. bo tudi tečaj iz 
varstva pri delu. V aprilu bodo člani 
zbornice več zvedeli o novostih pokoj
ninskega zakona. Obrtniške novice 
bodo izšle v začetku aprila. 

16 in Joto Janez Pretnar 

Korenine šolstva segajo v 18. stoletje 
Občni zbor Društva žensk z Dežele 

Včlanjenih že 160 
Z 

ačelo se je ne samo novo leto, 
temveč tudi stoletje in tiso
čletje. Tudi zaradi tega sem 

"izbrskal" nekaj zanimivih dogodkov 
iz kronik in ustnih izročil naše vasi 
Mošnje. Ne bom pretiraval, če zapi
šem, da zgodovina Mošenj sega prav 
na začetek minulega tisočletja. Osre
dotočil se bom le na nekatere zane
sljive vire obletnic, ki so povezane s 
pomembnimi dogodki v naši vasi. 

Cerkev sv. Andreja je stala že pred 
letom 1154 - v času oglejskega patri
arha Pelegrina l. Do danes je doživela 
velike spremembe in dograditve. Ena 
večjih je bila v času župnikovanja 
gospoda Gaisekarja Posehoma, ko so 
v 14. in 15. stoletju nastale drag~cene 
freske neznanega slikarja iz Zirov
nice. Sledila je večja prenova cerkve v 
17. stoletju za časa župnika Mazija. 
Njega je nasledil župnik Andrej 
Novak, ki pa pri faranih ni bil 
priljubljen. Prišlo je do konfliktov in 
cerkev je doletel tako imenovani 
interdikt, zaradi česar je bila med leti 
1646 in 1649 zaprta za bogoslužje. 
Le-tega so verniki lahko opravljali v 
podružni cerkvi na Brezjah (sv. Vid) 
in Spodnjem Otoku (sv. Janez 
Krstnik). V 14. stoletju se že omenja 
tudi grad Podvin, ki je bil <ledina 
plemičev Podweinov l. 1311. 
Upravitelji mošenjske župnije so se 
seveda menjavali in v 18. stoletju je tu 
župnikova! pri ljudeh priljubljen in 
dober gospodar Urban Poličar. Pri 
njem je bil za cerkovnika in organista 
nameščen Franc Reš z Brezij. Bil je 
razgledan in šolan, zato je na lastno 
pobudo z mežnarji začel leta 1788 
poučevati uka željno mladino. To je 
bil prvi zametek šole na vasi. Veliko 
dela je opravil brez plačila ali pa so ga 
premožnejši plačevali s pridelki. Z 
dobrim sodelovanjem z g. Poličarjem 
jima je uspelo, da sta začela priprave 
na gradnjo šole, ki jo je odobril 
takratni škof Antonij Alojzij Wolf. 
Sola je bila na cerkveni zemlji sredi 
vasi dograjena že leta 1839. S tem se 
je povečal tudi obisk mladine iz 
celotne mošenjske fare. 
Prav v času gradnje šole je na duna
jskem dvoru služboval kot§talni prošt 
in prelat domačin Franc Spendal, ki 
je za gradnjo prispeval 3.000 gold-

Cerkev sv. Andreja v Mošnjah. 

inarjev. Glede na veliko zanimanje 
šoloobveznih otrok je bila šola kmalu 
premajhna. Leta 1886 je iz vse fare 
šolo v več izmenah obiskovalo že 182 
učencev. Zaradi tega so se 2. junija 
1891 v Mošnjah zbrali vplivni farani z 
županom Jurgelom in takratnim 
okrajnim glavarjem iz Radovljice 
Oskarjem Ritterjem von Kalteneger
jem. Seje se je udeležil tudi okrajni 
šolski nadzornik Jakob Aljaž, ki je bil 
takrat že župnik na Dotjem. Dogo
vorili so se za gradnjo nove, večle šole 
po vzoru šole v Selcih nad Skofjo 
Loko. Predračun gradnje je znašal 
11.298 goldinarjev. Z gradnjo so s 
pomočjo faranov pričeli leta 1894. Za 
prvega nadučitelja je bil imenovan 
Jože Korošec, kije leta 1916 nasledil 
Ivana Stupico. Nekaj let pozneje (14. 
8. 1889) so v vasi ustanovili tudi gasil
sko prostovoljno "ognjegasno dru
štvo" in tako uspešno zaključili 19. 
stoletje. V prvi in drugi svetovni vojni 
je padlo veliko gospodarjev in sinov. 
Vas je , bila tudi požgana in vaščani 
izseljeni . Po letu 1945 se je povsem 
spremenila in postala večja in lepša. 
Dobili smo kulturni dom, ki dobro 
služi predvsem šolski mladini, šport
nikom in vsem, ki se radi udeležujejo 
različnih prireditev. Mislim, da ni 
krajana, ki ne bi pritrdil, da se je v 
naši vasi marsikaj spremenilo na 

bolje, seveda s pomočjo prizadevne 
krajevne skupnosti in vseh krajanov. 
Za konec tisočletja smo dočakali 
samostojno Slovenijo, po kateri so 
naši predniki vedno hrepeneli, saj 
zgodovina od Karantanije do Titove 
Jugoslavije našemu narodu ni bila 
preveč naklonjena. 

16 Ciril Zupan 

Otvoritev PUM-a 
"Iskrice naj se vrnejo v vaše oči," je 
na PUM-ovi otvoritvi projektnega 
učenja mladih (PUM) dejal radov
ljiški podžupan Andrej Kokot. Otvo-

- ritev je bila v prostorih Grajskega 
dvora. Pum-ovci so jo pričeli s ple
som lutk in na kratko predstavili 
PUM. Direktorica Ljudske univerze 
Radovljica Marija Purgar je pozdravi
la goste iz Adragoškega centra Slo
venije, predstavnika ministrstva za 
šolstvo in šport ter urada za delo Ra
dovljica. 
Za zabavo in prijetno vzdušje je po
skrbel pevec Aleksander Mežek, 
mentorice in Pumovci so se pred
stavili z igrico, Tjaša pa je povedala 
svojo pesem. S Pumovci so se po
veselili in si izročili darila prijatelji iz 
Celja_ in Ljubljane. 

V.K 

kmečkih žena in deklet 
Februarja so imele občni zbor 

članice Društva z Dežele 
občine Radovljica. Društvo 

deluje štiri leta in od začetnih 
ustanovnih 30 članic je danes včlan
jenih že 160 kmečkih žena in dek
let, v članske vrste pa vključujejo 
tudi druge ženske z Dežele. 
Upravni odbor kot najvišji organ 
društva sestavljajo odbornice iz 
posameznih vasi Dežele. 

V preteklih dveh letih so v okviru 
dejavnosti društva veliko naredile 
pri izobraževanju ž½nsk. Sodelovale 
so na razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju in kranjskem sejmu, 
organizirale so tečaj iz higienskega 
minimµma in se udeležile tečaja 
predelave mleka. 
Tudi za letos načrtujejo več preda
vanj o kmetijstvu in kulturni dedi
ščini Dežele. Kmečki turizem kot 
dopolnilna dejavnost je še premalo 
prisoten na kmetijah. Pogoji za to 
dejavnost se zaostrujejo. Nekaj 
vzpodbude želi društvo prispevati z 
organiziranjem tečajev o pripravi 
mesnih jedi in zajtrkov na turisti
čnih kmetijah, o izdelavi sira in o 
predelavi sadja. Pri usmeritvah v 
kmečki turizem bo tudi v bodoče v 
ospredju načelo, da je to dopolnil
na dejavnost v sklopu celovito ure
jene kmetije in v veliki meri odvisna 
tudi od družine na kmetiji, zlasti od 

v 

gospodinje. Društvo nima veliko de
narja, stroške !?redavanj pokriva ob
čina, del sredstev za tečaje prispeva
jo udeleženke same, prav tako pa 
skoraj v celoti same plačajo stroške 
strokovnih ekskurzij in izletov. 
Na občnem zboru so izvolile nov 
upravni odbor in za predsednico 
društva ponovno izvolile Nušo 
Bernard z Dobrega Polja, za pod
predsednico pa Ireno Cvenkel iz 
Otoč. 
Društvo žensk z Dežele občine Ra
dovljica strokovno usmerja in vodi 
ter skrbi za organizacijo predavanj, 
tečajev in strokovnih ekskurzij 
kmetijska svetovalka Majda Lon
cnar, za kar se ji je Bernardova na 
občnem zboru zahvalila z željo, da 
skrb za ženske z Dežele v takem 
obsegu nameni tudi v bodoče. Prav 

- tako se je zahvalila za prizadevno 
delo odbornicam, ki so hkrati 
poverjenice po vaseh, preko katerih 
v društvu poteka obveščanje, prijav
ljanje in pobiranje članarine v 
društvu. 
Občni zbor so udeleženke izkori
stile tudi za informacijo o kmeti
jsko-gozdarski zbornici, ki jo je 
predstavil kmetijski svttovalec 
Andrej Varl. Dr. Angelca Zerovnik 
pa je pripravila zanimivo predavan
je o medčloveških odnosih. 

16 Valerija Keršič 

Studijski krožki na ljudski univerzi 
Na Ljudski univerzi v Radovljici se 
družijo skupine ljudi, ki jim ni vse
eno, kako preživijo prosti čas. Z znan
jem, ki ga pridobijo v skupini, laže 
vplivajo na svoje vsakodnevne prob
leme in jih skušajo gledati z druge 
plati. 

Študijski krožki potekajo na LU 
Radovljica sedmo leto. To je oblika 
učenja, za katero se odloči posa
meznik sam. Lastno napredovanje in 
sodelovanje v skupini sta zgrajena na 
notranjih motivih. V skupini je po-

navadi 5-12 članov, ki so hkrati 
učitelji in učenci. Letos so zaživeli 
trije študijski krožki: umetnost in mi, 
kleklanje in alternativa v zdravljenju. 
Na študijskem krožku kleklanje je 
Danica Pirih s svojim znanjem o 
čipkah in kleklanju popeljala člane v 
svet slovenske umetnosti in obrti 
idrijskih čipk. Seznanili so se tudi z 
astrologijo, radiostezijo, način,oin 
prehranjevanja in numerologijo. Stu
dijske krožke so zaključili z obiskom 
Tunjic pri Kamniku. 

v K. 



Občni zbor Gasilske zveze Radovljica 

Zadovoljni z Integralom 
O bčni zbor Gasilske zveze 

Radovljica je bil v soboto 
11. marca v restavraciji 

družbenega centra v Lescah. Gasil
ska zveza občine Radovljica v štiri
najstih društvih združuje 1300 čla
nov. 
Občni zori PGD v Zvezi so potekali 
normalno, predsednik GZ Ciril 
Ažman se udeležil večjih zborov 
društev in jubilantov. Glede na 
lanske kritike o vzdrževanju gasil
skih vozil; so sklenili pogodbo z 
Integralom na Jesenicah. Prvo leto 
sodelovanja so zaključili v oboje
stransko zadovoljstvo. 1999 je PGD 
Kamna Gorica praznovalo 100-let
nico obstoja, PGD Brezje pa 50-let
nico. Letos bosta v občini prazno
vala 80 let PGD Hlebce in 50 let v 
begunjskem Elanu. 
Na izrednem občnem zboru 
novembra lani so izvolili za 
poveljnika GZ Metoda Gabra iz 
PGD Brezje, zamenjali pa so tudi 
predsednico v komisiji za članice. 
Udeležili so se tudi praznovanja 130 

letnice v Metliki in 120 letnice gasil
stva v Kranju. Organizirali so leto
vanje pionirjev, tekmovanje GZ v 
vseh kategorijah, kviz pionirjev in 
srečanje društev« mladi gasilec«. 
Za investicijsko vzdrževanje in vozil 
in opreme jim je občina namenila 
dva in pol milijona tolarjev, za 
nakup gasilske opreme pet mili
jonov tolarjev za odkup garaž za 
PGD Podnart en in pol milijona 
tolarjev, za pripravo dokumentacije 
in osem milijona tolarjev za pri
pravljalna dela za PGD Lesce. Iz 
občinskega proračuna bo letos 
gasilstvo v občini dobilo 25,5 mili
jona tolarjev. Od tega zneska bodo 
morali odšteti za plačilo davka na 
dodano vrednost. 
Dotaknili so se tudi težav pri prire
janju gasilskih veselic, saj se z 
gostinstvom na veselicah. lahko 
ukvarjalo gostinci, ti pa ne kažejo 
posebnega zanimanja, čeprav je 
prirejanje veselic v nekaterih dru
štvih edini finančni vir. 

V.K 

Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica 

Več skrbi vzgoji podmladka 
L 

ani je bilo v PGD Radovljica 
včlanjenih 77 članov, od tega 
11 pionirjev in mladincev, 42 

članov in 21 članic ter trije veterani. 
Glede na izobrazbo in čin je 27 gasil
cev, 12 nižjih gasilskih častnikov, štirje 
gasilski častniki, sedem višjih gasilskih 
častnikov in en visok gasilski častnik. 

Gasilske specialnosti ima šest gasilskih 
sodnikov, 21 strojnikov, pet bolni
čarjev, dva za nevarne snovi, trije za 
dihalne naprave, sedem za tehnično 
reševaje, pet predavateljev inš'truktor
jev, štirje mentorji mladine, dva za 
gašenje z letali in dva s tečajem za 
poveljnika. Lani so sodelovali pri 32 
požarnih intervencijah, od tega 13-
krat v svojem požarnem okolišu in 19-
krat izven sv~ega požarnega okoliša. 
Sodelovali so tudi na 16 tehničnih 
intervencijah, ki so bile potrebne 
zaradi reševanja vozil, pri črpanju 
vode, odpiranju vrat, zapiranju vode, 
izlitju olja in iskanju izgubljene osebe. 
V vas Praproše so z avtocisterno vsak 
teden redno dovažali pitno vodo za 
potrebe kraja. Skupaj je bilo opravl
jenih 46 prevozov in prepeljanih 
847.000 litrov vode. Pofeg tega so 
opravili še dva prevoza pitne vode, in 

sicer 11.000 litrov za Sport hotel na 
Pokljuki in 5500 litrov za gradbeno 
podjetje Grad Bled. Organizirali so 
pet društvenih vaj za operativne 
člane, 6--krat so sodelovali na med
društvenih vajah, ki so jih organizirala 
sosednja gasilska društva. Poleg vaj na 
terenu so organizirali tudi predavanja 
za operativne člane društva. 
Posebna naloga gasilskih društev je 
tudi skrb za vzgojo mlajšega kadra, saj 
si le na tak način društvo pripr.avlja 
podlago za nadaljnje delo. Na podlagi 
razpisa gasilske zveze občine Radov
ljica v tečaj za pridobitev čina mlaj
šega pionirja gasilca, starejšega pionir
ja gasilca in mladinca se je prija,~lo 
devet otrok, ki so izpit uspešno opravi
li. Tečajniki so bili iz PGD Radovljica. 
Udeležili so se tudi gasilskih tek
movanj, ki so jih kronali z odličnimi 
rezultati. 
Člani in članice so v preteklem letu 
opravili 33 vaj za tekmovanja. Z gasit
skimi vozili so prevozili skupaj 7493 
kilometrov, od tega s povelnjiškim 
vozilom 3593 kilometrov, z avtocister
no 2748 kilometrov in s terenskim 
vozilom 1116 in s sedaj že odpisanim 
kombiniranim vozilom 36 kilometrov. 

V. K 

Mednarodni praznik civilne zaščite 

Bronasti znak za PGD Ljubno 
N a slavnostni seji občinskega 

štaba civilne zaščite, ki je 
bila v četrtek, 9. marca, so 

podelili priznanja Republiške 
uprave za zaščito in reševanje. 

Za požrtvovalno delo ob lanski nar
avni nesreči-skalnem podoru nad 
naseljem Posavec in za več kot eno
letno oskrbovanje vasi Praproše, je 
Prostovoljno gasilsko društvo Lju
bno prejelo bronasti znak civilne 
zaščite. V okviru izobraževanja, 
obveščanja in usposabljanja pred
šolske in šolske mladine-za osebno 
in vzajemno zaščito pa je uprava za 
obrambo Kranj nagradila užence z 
dveh osnovnih šol, ki so se izkazali z 
likovnimi izdelki na temo potres. 
Priznanja in nagrade sta jim po
delila poveljnik civilne zaščite Aleš 
Zupanc in župan Janko S. Stušek. 
Prejeli so jih učenci osnovnih šol iz 
Lesc in Radovljice, in sicer učend 
l.a razreda iz Lesc Rok Olip, Matjaž 
Dolenšek, Domen Terzič, Luka 
Prešeren in Matej Kapus in 1z 

Radovljice učenec 3.a razreda Rok 
Leban. 
Župan Janko S. Stušek je povedal, 
da so v občini letos namenili v 
občinskem proračun-o 6,6 milijona 
tolarjev za civilno zaščito in okrog 

• 25 milijonov tolarjev za gasilstvo. Na 
posebnem računu za pomoč ob 
naravnih nesrečah imajo 18 mili-

• jonov tolarjev, ki pa z ostalo pro
računsko rezervo ne bi zadoščali .za 
kritje stroškov in bi bila potrebna 
tudi pomoč države. Povedal je, da v 
radovljiški občini v zadnjih dveh 
letih ni bilo večje naravne nesreče; 
razen lani skalni podor nad Po
savcem in izlitje kurilnega olja iz ci
sterne v Radovljici. Glede potresne 
ogroženosti sodi občina Radovljica 
v obmokatastrofalnimi posledicami. 
Največjo požarpo nevarnost pred
stavljajo industrijski objekti in goz
dovi, p1i prevozih pa so možna tudi 
izlitja naftnih derivatov, kemikalij in 
drugih nevarnih snovi. Poplave bi 
najbolj ogrozile območje ob reki 
Savi. V. K. 

QPčni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Lesce 

Se letos gradnja novega doma 
V soboto, 5. februarja, je bil v 

Lescah redni občni zbor Pro
stovoljnega gasilskega društva 

Lesce. V gasilsko društvo je včlanjenih 
67 članov, na občnem zboru je bilo 
prisotna več kot polovica članov. 

Občnega zbora so se udeležili tudi 
Tone Kapus, strokovni sodelavec za 
zaščito in reševanje pri Občini 
Radovljica, Ciril Ažman, predsednik 
Občinske gasilske zveze, Zlatko 
Kavčič, predsednik .sveta KS Lesce, ter 
predstavniki sosednjih gasilskih dru• 
štev iz Begunj, Hlebc, Radovljice, 
Lancovega, Ribnega, Smokuča in 
Bleda. Na občni zbor so bili vabljeni 
tudi predstavniki iz Murke, Merkurja, 
Zita-Gorenjke, {\LC in Turističnega 
društva Lesce. Zal se nekateri pred
stavniki niso udeležili občnega zbora. 
Na občnem zboru so bila podana 
poročila o aktivnostih v lanskem letu. 
Poveljstvo je imelo šest sej, na katerih 
le tekla Ptiprava na vaje (Draga 99, 
Zito 99 in Sola 99, ki pa še ni bila izve
dena). Opravljen9 je bilo tudi vsako
letno čiščenje Sobčevega bajerja. 
Operativni gasilci društva in veterani 
so se udeležili občinskega tekmovanja 
na Bohinjski Beli in v Smokuču . 

Janko S. Stušek, predsednik PGD Lesce (na fotografiji stoji), je podal poročilo o dejavnos
ti upravnega in nadzornega odbora. V preteklem letu se je upravni odbor sestal na dvanaj
stih sejah, ki so mle vse sklepčne. Na vse je ml vabljen tudi nadzorni odbor, katerega c"lani 
so se redno udeleževali sej. . 

Operativni gasilci so pogasili osem 
požarov in sodelovali pri intervenci
jah sose_dnjih društev (v Hlebcah, 
Hrašah in na Dobrči). 
Tajnik je podal poročilo o članstvu ter 
vodstvenih in poveljujočih kadrih. 

Največ pozornosti daje društvo gradnji novega gasilskega doma v Lescah. Ta 
ideja sega že v leto 1999 in še nazaj. Z denacionalizacijo gasilskega doma v 
Verigi so leški gasilci ostali brez gasilskega doma. Predsednik društva si 
prizadeva za čimprejšnji začetek načrtovane gradaje, saj je to najpomembnejši 
temelj za delovanje gasilstva v kraju. Podpredsednik društva Vitomir Rems je 
predstavil na upravnem odboru sprejeti rokovnik za izgradnjo novega 
gasilskega doma. Delo naj bi se pričelo letos, zgrajen pa naj bi bil predvidoma 
do leta 2002. Lokacija gasilskega doma bo na Zagi pri Centru Lesce. 
Zanimiva je bila razprava na poročila. Predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Lesce Zlatko Kavčič podpira gradajo gasilskega doma. Obljubil je, da bo 
pomagal realizirati to dovolj zahtevno gradnjo. Poudaril pa je, da je gasilstvo 
nestrankarsko usmerjeno in ni dopustno, da bi se izvajale ankete m v zvezi z 
gradnjo gasilskega doma v Lescah pisale stvari, ki lahko kraju samo škodujejo. 

Društvo upokojencev Brezje, Mošnje, Ljubno 

V društvu tudi upokojenci 
Krajevne skupnosti Otok 
K ot je povedal predsednik 

društva Andrej Arih, Dru
štvo upokojencev Brezje, 
Mošnje, Ljubno sestavlja 

497 upokojencev (176 moških in 
321 žensk) z območij navedenih 
krajevnih skupnosti, katerim se je 
lani pridružila še novoustanovljena 
KS Otok. 

Na občnem zboru so za letos spre
jeli program dela na področju 
športnih prireditev in rekreacije, 
izletov in družabnih srečanj ter 
plan dela odbora za kulturno dejav
nost društva. S športom so pričeli 
januarja z udeležbo na med
občinskem smučarskem tekmovan
ju upokojencev v Kamni Gorici. Iz 
bogatega programa njihovih šport
nih aktivnosti je potrebno omeniti 
srečanje s kolesarji iz Društva 
upokojencev Predoslje, s katerim že 
vrsto let gojijo prijateljske stike in 
sodelovanje. Junija pa bodo v 
Mošnjah organizirali kros za upoko
jence iz občin Radovljica, Bled in 
Bohinj. Med izleti, ki jih pripravlja
jo, bo zanimiv obisk Velikega Kleka 
(Grossglocknerja) . Kopalna izleta 
bosta v aprilu-v Dobrno in oktobra 
v Strunjan. Tudi na srečanju upoko
jencev Slovenije junija v Velenju 
bodo zraven, prav tako pa na 
srečanju upokojeucev Gorenjske 
septembra v Kranju. Piknik za člane 
gruštva bodo pripq1vili julija v 
Sportnem centru na Crnivcu, tradi
cionalni "dan upokojencev" nji
hovega društva pa bo· avgusta v 
Poljanski dolini. ., 
Odbor za kulturno dejavnost je pre
vzel obvezo, da bodo srečanja 

članov obogatena s kulturno-za
bavnim programom. Odbor skrbi 
tudi za pevski zbor društva. Vzpo
dbudno je, da so bili lani za delo
vanje pevskega zbora deležni fi
nančne pomoči od Zveze DU občin 
Radovljica, Bled in Bohinj in od 
Sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, območne izpostave Ra
dovljica, tako da so z dotacijami po
krili polovico stroškov zbora. Z 
množičnostjo in nastopanjem zbora 
pa bodo tudi izven meja društva v 
širšem kulturnem prostoru kraja 
deležni pomoči od navedenih orga
nizacij tudi letos. V Linhartovi dvo
rani so letos nastopili na obmo
čnem srečanju odraslih pevskih 
zborov. Odpotovali bodo na sre
čanje pevskih zborov v Stično in 
poleti sodelovali v tednu radov
ljiških kulturnih prireditev itd. Od
bor za kulturo je dejaven tudi na 
drugih področjih. 
Veliko članic društva se redno 
udeležuje razgibalnih srečanj v telo
vadnici Kulturnega doma v Moš
njah, prav tako pa so dobro obi
skana predavanja o zdrnrju pod 
vodstvom patronažne službe ZD 
Radovljica. 
Društvo upokojencev Brezje, 
Mošnje, Ljubno je leto začelo z 
občnim zborom, zaključilo pa ga bo 
z novoletnim srečanjem članov v 
Domu krajanov na Brezjah. Za 
okrog trideset najbolj potrebnih 
pomoči bodo ob koncu leta 
pripravili skromna darila in jih 
obiskali doma, v bolnici in v Domu 
dr. Janka Benedika. 

Jl'D Valerija Keršic" 

Posredoval je tudi informacijo o izo
braževanju, vajah ter tekmovanjih. 
Tudi glede orodja ter gasilske opreme 
je bilo nekaj konkretnih in korektnih 
pripomb, predvsem glede zastarelega 
voznega parka. 
·Blagajnik je podal finančno poročilo 
za lansko in finančni načrt za letošnje 
leto. Odraz pozitivnega finančnega 
rezultata je lastna aktivnost društva ter 
precejšnja pomoč Turističnega dru
štva Lesce ter drugih donatorjev v 
kraju (podjetja in prostovoljni prispe
vki krajanov). V programski usmeritvi 
za letos pa je bil posredovan program 
s področja kadrov in njihovega uspo
sabljanja. Društvo bi radi okrepili z 
mladimi ter v Lescah še povečali pris
otnost dejavnosti gasilstva. 

fl'DAntonNoč 

Srečanje folklornih 
skupin Bled, Bohinj m 

Radovljica 

Naj~lajši 
ohranjajo 
tradicijo 

V soboto in nedeljo, 18. in 19. marca, 
sta bili v Domu Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici območni srečanji 
otroških in odraslih folklornih sku
pin občin Bled, Bohinj in Radovljica. 
Prireditev sta pripravila Sklad RS za 
ljubiteljske dejavnosti, območna 
izpostava Radovljica in Zveza kul
turnih društev občin Bled, Bohinj in 
Radovljica. · 
Med petimi odraslimi folklornimi 
skupinami je bila samo ena iz naše 
občine, veliko bolj zavzeti pa so 
mladi, saj so med enajstimi sktJpina
mi bile kar štiri. To so bile Solska 
otroška folklorna skupina Brezje · 
(mentorica Andreja Korošec), Otro
ška folklorna skupin~ Mlinček Brezje 
(mentorja Dragica Cerne in Bojan 
Knific), Otroška folklorna skupina 
Begunjščica Begunje (mentorji Ana 
Vogelnik, Jožica Hajdarevič in Bojan 
Knific) ter Otroška folklorna sku
pina ''Voše" Podnart (mentorici 
Metka Možina in Vilma Gosnik). 
Otroci so nastopili v veselje vsem 
prisotnim, med katerimi so pre
vladovali starši. Zahvala za uspešno 
srečanje pa gre požrtvovalnim men
torjem. Selektorja Jožica Debelak in 
Bruno Ravnikar bosta potem, ko bo
sta obiskala vse gorenjske folklorne 
skupine, odločila, katera bo sodelo
vala na regijskem srečanju. Zahvala 
gre tudi Občini Bohinj, ki je dala 
dvorano v Domu Joža Ažmana brei
plačno. 

16 Niko Rupel 
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Procesiji, ta se je začela v Cankprjevi in Prešernovi ulici, so dali pečat glasni kurenti. Foto: Marjana Ahačič Pustna županja radovljiška v lahnem drncu. 

Pustni sprevod po radovljiških ulicah 

Zadnje priprave v prostorih KS &dovljica. 

Pijane dedce iz gostilne nosijo (vozijo) ... 

Tako so Predtržani šac kopal1. 

v 

Z e od debelega četrtka dalje 
smo se nekateri vse do pust
ne sobote s strahom ozirali 

proti nebu in prosili za "suh" dap. 
Kljub negotovosti so priprave te
kle in v soboto, 4. marca, ob 13.30 
smo se pred Merkurjevo trgovino 
začeli zbirati "ta našemljeni" in 
"ta firbčni". Točno ob 14.00 je 
"gospod Zakotar" zapovedal za
četek sprevoda in pustna županja 
je v spremstvu dveh spretnih har- . 
monikarjev, ki jima je Pihalni 
orkester Lesce ves čas "podpiral" 
melodijo, popeljala procesijo po 
radovljiških ulicah. 
Pustni sprevod je bil letos še daljši 
kot lani. Prizorom "žaganja ba
be", "brušenju babje&a Jezika" in 
"lovčevemu pogrebu ' sta se pri
družila še prizora "boj za moške 
hlače" in "vožnja oz. nošenje mož 
iz gostilne". Naštete prizore s pan- 
jskih končnic je obogatila še do
mača legenda - Kako so Pred
tržani "šac" (zaklad) kopali. Seve
da tudi tokrat nismo zavrnili pri
jaznih ptujskih korentov, ki že 
peto leto povsem brezplačno pri
hajajo s poslanico ptujskega župa
na radovljiškemu in s svojo prisot
nostjo, predvsem pa glasnostjo, 
dajejo dogodku še večjo vrednost. 
Tudi v Cerknici so slišali za naš 
pustni sprevod in letos prvič po
slali na oglede skupino svojih 
butalcev, ki so tudi pri nas našli 
mnoge sorodne duše in se bodo 
še vračali . Obiskali so nas tudi ust
varjalci oddaje Homo turisticus in 
posneli nekaj kadrov. Sprevod je 
zaključil pot pred hotelom Graj
ski dvor, kjer je pustna županja 
nagovorila prisotne in predstavila 
posamezne skupine. Nekatere 
maškare so zaplesale, druge pa so 

se lahko posladkale s krofi, ki jih 
je prispevala Krajevna skupnost 
Radov~ica. 
Pod maskami so se skrivali: 
Pred tržani ( ti so bili najštevil
čnejši) , Radovljičani in okoličani 
na vozovih, kjer so babo žagali, ji 
brusili jezik in kopali predtrški 
zaklad; dijaki Srednje gostinske 
šole Radovljica s prof. Majdo 
Hajnrihar, ki so nosili in vozili 
može iz gostilne Pr'Muhar; štu
dentke - članice Kluba radovlji
ških študentov, ki so se zavzeto 
teple za moške lJ.lače , Jure Sino
bad in učenci OS A. T. Linharta, 
ki so oživeli lovčev pogreb. 
Turistično društvo RadovUica se 
ob tej priložnosti zahvaljuje leto
šnji pustni županji Nedi- Gol
majer, režiserju prireditve Matiji 
Milčinskemu, režiserki predtrške 
legendev Alenčici Bole - Vrabec, 
Janezu Zerovcu in Krajevni skup
nosti Radovljica, Občini Radov
ljica, županu Janku S. Stušku, 
Klubu radovljiških študentov, 
Gostinski šoli Radovljica, Osnovni 
šoli A. T. Linharta, Pihalnemu 
orkestru Lesce, Glasbeni · šoli 
Radovljica, aranžerju in opremlje
valcu voz -Jožetu Janši, vsem, ki so 
skrbeli za varno pot sprevoda, 
Javnemu podjetju Komunala Ra
dovljica in ne nazadnje Marjanu 
in Franciju Golmajerju - Kateže
ma, Janezu Golmaje1ju - Rjavcu in 
Franciju Ferjanu -Jakovcu ml. , ki 
so posodili vozove, traktorje in 
dvorišča, da smo lahko ustvarjali 
pustne prizore. 
Na svidenje spet prihodnje leto 
na pustno soboto! 

J6 Nadja Jere, TD Radovljica, 
fotografije: Nadja Jere in Bojana Cebuij 

Trd boj za moške hlače ... 

Jagra k pogrebu nes6 ... 

Mojster Jože Janša pri krašenju voza na Kateževem dvorišču v Predtrgu. 
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Slavnostna veriga Občine Radovljica 

Veriga kot temeljni simbol mestne oblasti 
A rhivski viri in ohranjeni stari predmeti 

nam dokazujejo, da so različne ustanove 
ozirom institucije in njihovi predstavniki 

oziroma vladarji v vseh zgodovinskih obdobjih 
uporabljali različne insignije. Beseda insignija 
je latinskega izvora (insigne, -is) in pomeni 
častno znamenje, zunanji znak, okras ali simbol 
časti, oblasti, stanu, službe ali poklica. Večina 
mest in upravnih enot v svetu ima danes svoje 
insignije, nekatera bogatejše, druga skromnej
še. Zlasti starejša mesta imajo več insignij, med 
katere sodijo mestni grbi in pečati, zastave, pra
pori, slavnostna oblačila in pokrivala za župana 
in člane mestnega sveta, različne palice oz. 
žezla, pečatni prstani, čaše, verige in drugi bolj 
ali manj umetniško izdelani predmeti. 
Slavnostne verige so se kot mestne insignije 
uveljavile dokaj pozno in se s svojo simboliko 
najpogosteje navezujejo na temeljni znamenji 
mestne oblasti: mestni grb in pečat. Slavnostno 
verigo nosi župan ali podžupan, kadar v skladu 
s statutom mesta ali upravne enote opravlja 
funkcijo župana, in sicer: 
- na različnih svečanih prireditvah in ob pra-

znikih, 
- na slavnostnih sejah občinskega sveta, 
- ob podelitvi občinskih priznanj, 
- ob sprejemu ali slavnosti obiska državnih in 

tujih visokih predstavnikov, 
- ob sklepanju zakonske -zveze, 
- ob razglasitvi novoi-zvoljenega ali potrditvi 

starega župana, 
- v drugih primerih, ko gre za svečanost pred

stavljanja ali zastopanja občine in jih določi 
župan. 

Opis slavnostne verige Občine Radovljica 

Slavnostna veriga Občine Radovljica je nareje
na iz sodobnejših materialov: aluminija, mede
nine, vi tražnega stekla in srebra (medaljon s 
pečatom) . Aluminij in medenina sta požlaht
njena z nikljanjem in pozlato. Ključni člen 
verige je medaljon s pečatom Občine 
Radovljica, ki leži v obodu iz 24 naper ozirom 
žarkov premera 80 milimetrov. Le-ti sim
bolizirajo kolo oziroma sonce in se oblikoval-

ELKROJ 

Slavnostno verigo Občine Radovljica je v 
celoti oblikoval oblikovalec Klemen Rod
man, strokovne osnove in zgodovinsko-hie
rarhična zaporedja pa je prispeval zgodo
vinar mag. Jure Sinobad. Verigo je izdelal 
mojster Vinko Faladore. 

sko zgledujejo po sorodnih delih radovljiškega 
rojaka in enega izmed treh velikanov slovenske 
arhitekture Ivana Vurnika. V okroglem 
pečatnem polju premera 50 milimetrov je 
upodobljen grb mesta in občine Radovljica: v 
ščitu zgodnjerenesančne oblike stoji moški v 
kratki halji, ki drži v iztegnjeni desnici kolo, v 
levici pa maketo mesta. Pečatni napis leži na 
napisnem tra~u, ki se vij~ od leve proti desni in 
se glasi: • PECAT • OBCINE • RADOVLJICA. 
Na hrbtni strani pečata se od leve proti desni 
vije pečatni napis ' v latinskem jeziku: • SIG
ILLVM • CMTATIS • IN • RADOVLJICA • 
1999. 
Verigo sestavlja 22 ponavljajočih se elementov 
oz. členov šesterokotne oblike premera 52 
milimetrov, na katerih je v rdečem vitražnem 
steklu upodobljen element iz radovljiškega 
grba: kolo s šestimi naperami. Heksagonalna je 
tudi razporeditev členov v verigo, in sice.r v 
številčnem razmerju: 3 - 5 - 3 - 3 - 5 - 3. Ses
terokotna oblika. in razporeditev verižnih čle
nov simbolizira satje oz. čebelji panj , ki je hiša 
oziroma dom čebel. Omenjena simbolika se 
vsebinsko navezuje na bogato čebelarsko dedi
ščino Radovljice in njene okolice-Dežele, hkrati 
pa predstavljajo čebele tudi visoko organizira
no in povezano družbeno skupnost, ljudstvo. 
Na hrbtni strani zaključuje verigo ponikljani 
medaljon premera 55 milimetrov, v katerega je 
vrezan drugi element iz radovljiškega grba: 
stilizirana podoba srednjeveške Radovljice. 
Obod medaljona sestavlja 24 žarkov. Le-ti se 
oblikovalsko navezujejo na delo radovljiškega 
arhitekta Ivana Vurnika, ravno tako kot tecialni 
elementi dolžine 52 milimetrov, ki povezujejo 
22 šesterokotnih členov in oba medaljona v 
slavnostno verigo. 

ib Jure Sinobad 
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LABOD Odprto - Jel&Vll.11.ilb 9 - 19, sohota: 9 - 13 

DOMAČIJA Odprto: 8 - 19, 
sobota: 8 - 13 

TRGOVINA S KMETIJSKIM BLAGOM IN PERUTNINO 
Globoko 2a, 4240 Radovljica, tel.: 064/738 037 

V trgovini Domačija lahko obite vse za poQe, vrt in dom! 

❖ SEM ENA VRTNiN, CVETlic, TRAVNiH MEŠANiC 
❖ UMETNA iN NARAVNA qNOjilA 

❖ sAdikE sAdNEqA dREVjA, VRTNic, solATE .. . 
❖ VSEH VRST ZEMljE ( 5 50 SIT= 50 l.) 
❖ ZAsTiRkE, folij E, rnplE qREdE, loki ... 
❖ pAlčki , lAbodi ... 
❖ EN dAN STARA pERUTNiNA, piTANCi, 

puRANi po NARočilu 

❖ l 9. TEdrnskE jARkicE NA ZAloqi 

f, 

Slavnostna veriga Obči,ne Radovljica. Foto: Miran Kambič. 

ELEKTRO TERMO STORITVE OGREJE 
NAJTOPLEJE 

PODOBNIK 
PODO BNIK TONI 
HRAŠE 22, LESCE 
tal . : 064/ 7 3 3 960 
GSM: 0 41/646 471 

❖ elektroinštalacije 
❖ montaža oljnih gorilcev 
❖ servis oljnih gorilcev •. 

r------------------------------------~ 

t ~ ~!!! !~! A Ob ponedeij~ zaprto! 
1 . 
1 

· Dostava rta dom! 
tel.: 738 808 
GSM: 041no6 312 1 

Od 6. aprila nov delovni čas: 1 
· 12 • 23, nedelja 10 • 22, 1 

ponedeljek zaprto 1 

S tem. oglasom vam nudimo v naši novi jedilnici 1,o 
... ~~.!~~~~~~a~n~_p!~~-+_~ij~č~-~-699_~!_1::__:. __ J 



E4i Vovk, mladi doktor elektrotehnike 

Ze v osnovni šoli je naredil radio 
E lektrotehnika. Beseda, ki jo 

uporabljamo malone vsak dan. 
Kaj pa pravzaprav pomeni? 

Nekaj v zvezi z elektriko in s tehniko, 
kajpak. Ali čisto natančno: veda o 
tehnični uporabi elektrike pri pro
izvodnji in uporabi električne energije 
(elektroenergetika) in pri prenosu 
informacij (elektronika). 
Spominjam se ga še kot predšolskega 
pobiča. Okroglih lic, z na čelo pri
striženimi lasmi, silno resnega pogle
da izza očal. Kot iz topa je z lahkoto 
preračunaval vse vrste računov ( celo 
take z negativnimi števili!), ki so mu 
jih postavljale sodelavke njegove 
mame, vse očarane nad dečkovo bi
stroumµostjo . Skratka bil je genij v 
kratkih hlačah ... 
Četrt stoletja kasneje pa sedim z njim 
iz oči v oči in ga, mladega doktorja 
elektrotehnike, skušam prepričati, naj 
pove kaj več o sebi in o znanosti, iz 
katere je doktoriral. Ne, ne, ne, prav 
i:iič posebnega ni in nič kaj takega 
nima povedati širši javnosti, se je 
smeje branil. Sojenice so mu namreč v 
zibelko poleg talentov za matematiko,. 
tehniko, abstraktno mišljenje in 
odlično pomnenje položile tudi pro
tiutež teh nenavadnih darov. Silno 
skromnost, zadržanost, redkobesed
nost. To so sicer krasne značajske 
poteze, ki jih danes vse manj sre-

čujemo, a včasih so človeku odveč , saj 
režejo krila njegovi moči in ustvarjal
gemu prodoru. 
Ze drugi spraševalci, ki so potem o 
njem pisali v Iskrinem časopisu, so 
naleteli na trd oreh. Navadno se inter
\juvanec kaj hitro odpre in pove mar
sikaj o sebi, včasih celo več, kot je 
nameraval na. začetku. Edi pa se le 
smeji in o svojem študiju in delu gov
ori le tisto, kar nekako izbezaš iz 
gjega. 
Ze v osnovni šoli se mu je priljubilo 
računstvo in kasnejša matematika. 
Rad je reševal računske naloge in ob 
njih užival. Velika večina bralcev tega 
kratko in malo ne bo razumela, saj je 
znano, da mnogo ljudi ob koncu 
šolaaja z vzdihom olajšanja odloži 
prav matematične učbenike. Rad je 
igral tudi šah in ·namizni tenis. Tudi 
sicer je bil v šoli uspešen, a matemati
ka je bila njegov najljubši predmet in 
dosegel je mnogo zunajšolskih l!spe
hov na različnih tekmovanjih. Ze v 
sedmem razredu osnovne šole je pre
jel Vegovo zlato priznanje, v osmem 
razredu si je priboril prvo republiško 
nagrado iz matematike v skupini 
osmošolcev. Pripovedoval mi je, kako 
jt potoval na zvezno tekmovanje v 
Crno goro in kljub peripetijam na 
poti in zakasnelemu prihodu v kraj 
tekmovanja, osvojil odlično tretje 

Edi se je zaposlil v IskrlJnstrumenti Otoče in zaradi dosežene izobrazbe mu 
ni bilo treba opravljati pripravništva, ki ga je bil po končani fakulteti sicer že 
začel. Zdaj dela v razvoJnem oddelku na področju programske opreme, ki je 
podlaga merilnikov energije in trifaznih sistemov za merjenje energije, moči 
in napetostnih tokov in drugih parametrov. Res je namreč, kar je v pogovoru 
pripomnil njegov oče: mnogo mladih znanstvenikov ostane na fakulteti, Je 
malo se jih zaposli v industriji, saj se morajo spopadati z drugačnimi izzivi in 
okoliščinami. Ideje oziroma projekti slednjih so uspešni oziroma uresničeni 
le, če so tržno zanimivi in če jih podjetja lahko uspešno prodajajo. Podjetje 
Iskra Instrumenti pa je uspešno prav s prodajo doma in v svetu s temi svojimi 
izdelki, ki jim kamenček v mozaiku njihovega nastajanja oziroma ajihovo 
prvo obli~o in idejo daje Edi. 

Bojan Rogač, hokejski sodnik 

mesto. Ze v osnovni šoli mu je uspelo 
doma narediti radio; ozemljil ga je kar 
na radiator. 
Po končani osnovni šoli se je vpisal v 
Iskrino sredajo šolo v Kranju, in sicer 
elektrotehniško in elektronsko smer. 
Bil je Iskrin štipendist in se je že tedaj 
s počitniškim delom in obveznimi 
praksami v Iskri Otoče dodoba sez
nanil s podjetjem, kjer je bil zaposlen 
tudi njegov oče. 
V letu 1988 je vpisal študij na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani. O svojih 
bleščečih ocenah ne govori rad in se 
mu zdi bolje, da se o tem ne piše. A 
vseeno in brez nepotrebne skromnos
ti je treba dodati: tako uspešnih štu
dentov, ki bi tudi tako hitro zaključili 
študij, je na žalost le malo. Septembra 
1992 je bil njegov študij končan in v 
Iskri Otoče je začel opravljati pri
pravništvo, saj je bil ves · čas Iskrin 
štipendist. Januarja naslednjega leta 
pa so ugodno rešili njegovo vlogo za 
mladega raziskovalca, ki jo podeljuje 
in zanjo plačuje šolnino Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo. Edijevo nadar
jenost je odkril dekan Fakultete za 
elektrotehniko dr. Franc Bratkovič, ki 
mu naj bi bil mentor v pripravi na 
magisterij. Zaradi spremembe razisko
valnega projekta je mentorstvo pozne
je prevzel profesor dr. Jožko Budin. 
Na omenjeni fakulteti je v na§lednjih 
treh letih opravil magisterij . Studij je 
vključeval tudi izpopolnjevanje v Trstu 
in Padovi. Po osvojitvi naziva magister 
elektotehnike so mu glede na njegove 
sijajne rezultate status mladega 
raziskovalca podaljšali še na dve leti. 
Dr. Budin je bil skupaj s somentorjem 
prof. Dr. Gabrijelom Tomšičem nje
gov mentor tudi ob doktorski dis
ertaciji. Njen naslov je bil: Vektorska 
metoda širjenja snopa na osnovi 
končnih elementov za numerično 
analizo elementov integrirane optike. 
Novembra 1998 j~ uspešno zagovarjal 

Odločati se je treba hitro 
V l!aši občini sta se poteh Borisa 

Cebulja iz Radovljice, pionirja 
. hokejskega sojenja, podala le 

še Skofic iz Brezij in Bojan !logač iz 
Lesc. Bojan je odraščal pri Sobcu in 
kadar je pozimi bajer zamrznil, je 
vedno med prvimi preizkušal trdnost 
ledene ploskve. Drsalke si je sposodil 
od očeta, svoje je dobil šele, ko je 
CJbiskoval drugi razred osnovne šole. 
Zal ni imel prave možnosti, da bi se 
včlanil v hokejski klub, postal pa je 
vzornik športnega načina življenja. 

Zahtevno igro s ploščkom je s tribun 
in pri rekreaciji tako vzljubil, da ga je 
povsem "zastrupila" in sklenil je, da 
bo postal sodnik. Sojenje v športnih 
igrah ni prav hvaležno delo, pri hoke
ju na ledu je zahtevnost začinjena še 
z znanjem drsanja in potrebno psi
hofizično kondicijo. 

Sodite pet let, kako pa ste postali 
hokejski sodnik? 
"S pomočjo delavcev v HK Bled sem 
oddal prij~vo na Hokejsko zvezo 
Slovenije. Cakal sem tri leta, da je 
bilo zadostno število prijav. Po .nekaj 
seminarjih in učenju iz knjige .sem 
delal teoretični izpit iz hokejskih 
pravil. To so testi, podobno kot pri 
šoferskem izpitu. Teorijo moraš 
opraviti pravilno najmanj z 80 od
stotkov, na ledu pa sledi preizkus 
telesnih sposobnosti in spretnosti 
drsanja." 

Sodite zaradi zadovoljstva ali vam je 
tudi vir zaslužka? 
"Živeti ali obogateti od sojenja pri 
hokeju se ne da. Sodim v prvi vrsti 
zaradi ljubiteljstva do te športne 
panoge. Veliko mi pomeni če sodim 

dobro tekmo, seveda pa je honorarja 
tudi nekaj. " 

Sezona igranja hokeja na ledu traja 
od avgusta do aprila. Koliko časa pre
bijete na ledu? 
"Ce upoštevam tekmovanja vseh kate
gorij - kadeti, mladinci in člani je to 
okrog 80 tekem. Letos pa jih je na 
žalost maaj kot prejšnja leta, izpite je 
opravilo ducat novih kandidatov in 
.dobil sem pol manjši razpored. To je 
bistveno premalo, da bi na večini 
tekem tako kvalitetno opravil nalogo, 
kot si želim." 

Ali to pomeni, da se morate za dobro 
formo tudi dovolj pripravljati? 
'Ja, gotovo. Poleg stalne telesne 
priprave bi bilo za dobro formo ide
alno, če bi imel tedensko dve lažji 
tekmi mladincev ali kadetov in težjo 
člansko. Tako bi bil stalno v stiku z 
igralci in ledeno ploskvijo. Po deset
dnevnem premoru težko_ dobro sodiš_ 
težje tekme. Za telesno pripravo skr
bim sam, tako kot tudi ostali so.dniki. 
Enkrat ali dvakrat na teden se 
udeležujem rekreacijskega hokeja, 
poleti pa kolesarim, tečem ali igram 
tenis. Kako si bo kdo vzdržljivost pri
dobil, je prepuščeno posamezniku, 
vsak pa ve, da ga čakajo pred sezono 
testi na ledu." 

Sodili ste tudi v alpski ligi, veliko 
tekem si ogledate s tribune. Gotovo 
primerjate kvaliteto domačih in tujih 
sodnikov? 
"S tujimi sodniki še nisem sodil. Po 
opazovanjih pa mislim, da je raven 
naših sodnikov zadosti visoka in da se 
lahko enačimo z nam bližnjimi . 
Avstrijci in Italijani." 

Kakšen je po vašem idealen sodnik? 
"Idealen sodnik naj bi bil tisti, ki bi 
vse videl in piskal kar piše v pravilih. 
A v praksi se to ne da. Dogodki se 
hitro vrstijo, odločati se je treba hitro 
- skoraj v trenutku. Sodnik mora osta
ti miren in težiti k temu, daje za obe 
ekipi enak." 

Katere so vaše dobre strani sojenja? 
"Z drsanjem nimam težav. Po naravi 
sem bolj miren, tako da me tudi 
kakšna kočljiva situacija ne "vrže. s 
tira". Poskušam biti nepristranski. Ce 
se zmotiš, svoje odločitve ne smeš 
spreminjati. V pomoč glavnemu sod
niku sta tudi linijska in če skladno 
delujemo ni večjih težav." 

Kaj bi radi še izpopolnili? 
"Z več tekmami bi si verjetno pridobil 
tudi več samozavesti. Odpravil bi dro
bne napake, kijih nestrokovnjaki niti 
ne opazijo." 

Za katero moštvo navijate v našem 
drži,.vnem prvenstvu? 
"Trenutno za nobeno, najbolj mi je 
všeč, kadar se igra hiter in kvaliteten 
hokej, če pa· k temu pripomoremo 
sodniki, je pa sploh dobro." 

So tujci 'v naših članskih moštvih 
pogoj za napredek hokeja? 
"Olimpija, ki ima dovolj denarja, 
lahko nakupi preveč tujcev. in prven
stvo postane nezanimivo. Ce bi HZS 
sprejela sistem kupovanja tujcev, in bi 
zmagovalni klub lahko kupil dva, 
drugouvrščeni tri, četrtouvrščeni štiri 
in tako naprej, bi bilo prvenstvo na 
račun kupovanja tujcev zanimivo. 
Vsekakor bi bilo bolje kupovati manj 
in bolj kvalitetne igralce." 

svojo doktorsko diser
tacijo, slavnostna po
delitev naslova pa je 
bila februarja 1999. 
Seveda sta se je ude
ležila tudi ponosna 
starša. 
Človeštvo je potrebova
lo stoletja in tisočletja, 
preden se je pretipalo 
skozi meglo težav in 
protislovij, ki jih mi 
zdaj lahko rešimo v 
nekaj urah ali minu
tah. Težko si zamišlja
mo, kaj vse bodo še 
odkrili mladi in zag
nani strokovnjaki, med 
~aterimi je tudi Edi. 
Zarišče b ajvabljivejših 
konstruktivnih intelek
tualnih nalog pa bo Edi Vovk vsako leto prekolesari okrog 5.000 kilometrov. 
gotovo prizadevanje, 
da. bi poenostavili in izboljšali naša 
sredstva za sporazumevanje ter dvig
nili kvaliteto življenja. In eno od njih 
je prav gotovo tudi elektrotehnika. 
Seveda pa bo tudi družba morala znati 
bolj spodbujati jasno mišljenje vseh, ki 
s9 ga sposobni. 
Ce ne bi nadutost, značilna za mar
sikaterega strokovnjaka, napravila zna
nost za nekakšen tabu, bi nemara 
utegnila biti ena od posledic večja ja
snost in odprtost tudi laikom. Ko bi 
bilo le več podobnih Ediju Vovku, 
prav nič komolčarskemu in povzpet
niškemu, bi prav gotovo tudi visoke, a 
prazne glave spoznale, da je znanje 
tisto, ki je kot skrit temeljni kamen 
pod vso drugo nadgradnjo. 4 

Edi je navdušen kolesar. Njegova 
mama je izračunala, da prevozi 
povprečno na leto kar okrog 5.000 
kilometrov, kar res ni mačji kašelj. 
Prekolesaril je že mnoge gorske ceste, 
kot so na primer čez Predel, Vršič, 
Mangart... Ta šport je krasna protiutež 

Bojan Rngač z ženo Majdo in hčerko Sašo. 

Se vam je kdaj pripetilo kaj zanimive
ga? 
"Po dveh tretjinah sem imel občutek, 
da imam piščalko že na prstu. Ko mi 
je linijski sodnik pokazal, da je bil 
prepovedan dolgi strel, sem hotel 
zapiskati, to pa se seveda s piščalko v 
žepu ni dalo." 

Ste sicer zadovoljni z odnosom pub
like do sojenja? 
'Velik problem slovenskega hokeja je 
negativen odnos publike do sodnikov 
in nasprotnega moštva, ki je najbolj 
očiten pri mlajših ekipah. Tam starši 
prevzemajo vloge trenerjev, spoznajo 
se tako rekoč na vse, vzroke za poraze 
pa iščejo pri sojenju in nasprotniku. 
Priča sem bil, ko so se na tribuni 

mnogim uram, ki jih doma v svoji sobi 
preždi ob njemu nepogrešljivem 
pomočniku in orodju - računalniku. 
Uporablja ga v najrazličnejše namene, 
saj je Edi na tem področju res doma in 
računalnik pozna do obisti. Njegov 
konjiček je tudi snemanje s kamero in 
posnel je že mnogo kolutov traku. 
Morda bomo kdaj, če bo Edi priprav
ljen stopiti iz svoje anonimnosti in 
zakulisja, gledali njegove posnetke na 
kakšni od naših lokalnih TV postaj. 
O prihodnosti ga nisem spraševala, saj 
bi imela občutek, da vdiram v posve
čen prostor. Jasno pa je lahko vsako
mur, da je komaj tridesetleten (sep
tembra bo dopolnil 31 let!) na zače
tku svojih možnosti in zmožnosti in ne 
glede pa to, kako jih bo izrabil, smo 
na mladega doktorja sokrajani lahko 
ponosni! Pred l}jim je svetel hod!}ik z 
mnogimi vrati. Zelim mu, da bi vstopil 
skozi zanj najbolj prava! 

.tt, Ivanka Korošec 

starši celo stepli med seboj." 

V zimskem času vam očitno bolj malo 
časa ostane za družinske obveznosti. 
"Moj delavni čas v EMI v Lescah se 
konča pozno popoldne, za konec 
tedna so sk9raj vedno ligaška tek
movanja. Z ženo in hčerko Sašo se 
vseeno dogovorimo za sprehode v 
naravi, ogled kakšne dobre komedije, 
filmske predstave ali koncerta. Izko
ristimo pa tudi vsak povod da se dobi
mo s kolegi na žuru. 
Včasih pogledam tudi kakšno de
kliško rokometno tekmo, če igra 
Saša. Upam, da bo glede športa bolj 
po meni." 

.tt, in fotografije: Boris Kozinc 
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Anketa med Radovljičani 

Kako varne se počutimo? 

Lu{ka, 30 let: "Zvder sem imela slab oqčutek, predvsem ko sem 
hodila iz službe · sploh tukaj {ez park. Ceprav so druga{e poskr

Terezija, 85 let: "Podnevi grem ven, zvečer pa ne. Me je strah. 
Podnevi je varno. " 

beli za luči, je ta še vedno v temi. " 
"Brez panike-radovljiške ulice 
~o varne," zagotavlja Dušan 
Znidaršič, vršilec dolžnosti 
komandirja policijske postaje. 
Da je res tako, potrjuje dejstvo, 
da je bilo to edino kriminalno 
dejanje te vrste. Policisti so po 
poizvedovanju našli osumljen
c;a, ki sta dejanje takoj priznala. 
Zenski sta iztrgala torbico, ven
dar pri tem nista uporabljala 
nikakršnega orožja. Oba sta 
mlado)etna, eden še otrok. Ne 
gre torej za nobeno tolpo. 
Policisti zagotavljajo, da so 
ulice varne. Kljub incidentu, o 
katerem so ljudje veliko govo
rili, se lahko mirno sprehajamo 
po Radovljici. Prav tako po 
Bledu in Bohinju - celotnem 
območju, kjer nas varujejo 
radovljiški policisti. Kako varne 
se na ulicah počutijo mimo
idoči Radovljičani? 

Boško, 4 2 let: "Ulice so varne. Konec 
tedna se moraš bolj paziti. Najhuje je 
ob petkih popoldne, ko je konec šole. 
Po šolah se napijejo, potem pijan
čujejo po parkih. Ceprav niso agre
sivni, se ljudje počutijo neprijetno. 
Mogo{e bi se ljudje boljše počutili, {e 
bi bil park razsvetljen... Uli{ne 
svetilke takoj razbijejo, koše pokurijo, 
klopi polomijo. Vandalizma je precej. 
Znašanja nad stvarmi, ne nad ljud
mi. Smeti pa nam~{ejo toliko, da se 
jih ne da sproti pobrati. " 

"Po radiu sem slišal, da so 
napadli neko gospo. Sam še 
nisem imel tega slučaja. Po 
Radovljici me ni strah. Ta mula
rija mala včasih nagaja, ro
pota ... Zvečer ne hodim ven, 
ker nimam nobenih opravkov", 
je dejal eden Radovljičanov, ki 
ni hotel biti imenovan. 

h Petra Resman, 
fotografije: Alojz Vengar 

Franci, 67 let: "Nimam prevd podatkov o tem. Nisem 
slišal, da bi kaj bilo, razen v bližnji okolici. V sami 
Radovljici ne. Razen vandalov, ki delajo škodo na javnih 
objektih. Ugotavljam pa, da so policisti premalo strogi, da 
jih to ne zanima in se raje zadržujejo v pisarnah. " 

Dejan, 28 let: "Mislim, da iaen
krat ne. Lahko pa se zgodi kjerkoli. 
Kakšen mladoletnik, kdo, ki je brez 
denarja, zaradi mamil. .. Verjetno se 
je toliko govorilo zato, ker je prvič. " 

Za čistejše okolje 

Odvoz kosovnih odpadkov bo 
potekal še ves mesec v maju 

V sakoletna akcija odvoza ko
sovnih odpadkov, ki jo je 
Komunala Radovljica letos 

pričela 28. februarja, se ho nadalje
vala še ves mesec v maju. V nadalje
vanju objavljamo razpored za mesec 
maj, zaradi nepredvidljivih vremen
skih razmer pa lahko pride do časov
nega zamika. 
5. maj: Studenčice, Hraše, Hlebce; 4. 
maj: Vrbnje, Gorica, Nova vas; 5. maj: 
Begunje; 8. maj: Zgoša, Zapuže; 9. 
maj: Poljče, Slatna, Srednja vas, 
Zadnja vas, Mlaka; 10. maj: Dvorska 
vas, Spodnji Ofok, Zgornji Otok; 11. 
maj: Mošnje, Crnivec, Globoko; 12. 
maj: Brezje, Peračica; 15. maj: 
Ljubno, Dobro polje; 16. maj: 
Posavec, Otoče; 17. maj: Podnart, 
Zaloše, Ovsiše; 18. maj: Poljšica, 
Češnjica, Rovte; 19. maj: Prezrenje, 
Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, 
Lipnica; 22. maj: Zgornja Dobrava, 
Mišače, Brezovica, Kropa - Stočje; 23. 
maj: Kropa; 24. maj: Kamna Gorica, 
Spodnja Lipnica, 25. maj: Lancovo. 

Posebni in nevarni gospo
dinjski odpadki 
Nevarni odpadki predstavljajo za 
okolje veliko nevarnost. Taki odpadki 

so barve, laki, topila, smole, lepila, 
kiti, olja, emulzije, hladilne tekočine, 
baterije, akomulatorji, pesticidi, . 
zdravila in kozmetični izdelki. Prav 
je, da si prizadevamo zmanjšati njiho
vo natajanje že na izvoru, nastale pa 
oddati zbiralcem in odstranjevalcem, 
ki jih uničijo po preverjenih postop
kih. 
Prvo akcijo zbiranja posebnih in 

· nevarnih gospodinjskih odpadkov je 
Komunala Radovljica organizirala 
predlani, lani pa zbrala skoraj za tri 
tone več odpadkov. Porast je opazen 
predvsem pri oljih, barvah, kemikali
jah in akumulatorjih, pri pesticidih 
pa beležijo upad. V občini Radovljica 

je bilo zbranih 8,5 tone, na Bledu 3,5 
in v Bohinju 2,3 tone posebnih in 
nevarnih gospodinjskih odpadkov. V 
Radovljici je bilo tako porabljenih 
dva milijona tolarjev, odstranitev pa 
je opravilo podjetje Kemis. 
Odlok o ravnanju s komunalnimi 
odpadki določa kazni ob odlaganju 
posebnih in nevarnih odpadkov v 
posode za komunalne odpadke. 
Več o dejavnostih in aktivnostih JP 
Komunala na spletni strani interneta 
pod naslovom: 
http:/ /www.komunala-radovljica.si 
Predviden datum zbiranja nevarnih 
in posebnih gospodinjskih odpadkov 
je 17. in 20. maj. E. S. 

Stanovanjska razpisa 
V Gorenjskem Glasu sta bila 14. 
marca objavljena razpisa za uvrstitev 
na listo za dodelitev socialnih sta
novanj v najem v občini Radovljica in 
za stanovanjska posojila v občini 
Radovljica za leto 2000. 
Razpis je namenjen razreševanju sta
novanjske problematike v občini 
predvsem mladim in pa tistim, ki 
prvič rešujejo svoj stanovanjski prob-

lem oziroma le-tega nimajo rešeneg~. 
Obrazce za prijavo na posamezen 
razpis dobite v družbi Alpdom, d. d. 
Radovljica, Cankarjeva 1, telefon: 
700 450, kjer dobite tudi podrob
nejša pojasnila v zvezi s prijavo na 
razpis, hkrati pa tudi informacijo o 
možnostih razreševanja vašega stano
vanjskega problema. 

h Občinska uprava 

Miran Oštir, n~vi komandir policijske postaje 

Umiriti hitrost 
Miran Oštir 

· je pravnik 
notranjih,, 

zadev. DipJomiral je 
letal 993. Sest let in 
pol je bil pomočnik 
komandirja na Po
licijski postaji v 
Kranju. 

V času opravljanja 
policijskih nalog je 
bil zaposlen na PP 
Kranj, na železni
škem mejnem pre
hodu na Jesenicah, 
v Radovljici je bil do 
zaključka agresije 
vodja Policijskega 
okoliša krajevne 
skupnosti Center 
Radovljica. Miran 
Oštir je bil na PP v 
Radovljici zaposlen 
že leta 1987 do 
oktobra 1991, ko je 
odšel na redni štu
dij. Prvega marca 
2000 je bil z odlo
čbo razporejen na 
Policijsko poSlajo Miran Oštir je ta teden prevzel naloge komandirja 
Radovljica in ime- radovliiške policiiske postaie. Foto Boian Rauh 
novan za komandir- , ' ' " 
ja. Trenutno se še seznanja z vode
njem le-te, z 21. marcem paje urad
no prevzel naloge komandirja. 
Usmeritve za · delo v letu 2000 so 
bile izdelane že z usmeritvami poli
cijske uprave Kranj in generalne 
policijske uprave. Uresničene naj bi 
bile v taki meri, kot so predvidene. 
Urejene so po poµročjih krimi
nalitete, javnega reda in miru ter 
prometne varnosti. 
Pri prometni varnosti bo predvsem 
poudarek na umirjanju in zmanj
ševanju hitrosti, Opravili bodo ana
lizo kritičnih točk, kjer je prevelika 
hitrost glavni , razlog za prometne 
nesreče. Pet ur na dan bodo z laser
skim merilnikom merili hitrost. V 
sodelovanju s PP Kranj bodo obi-

skovali osnovne šole in vrtce in že 
najmlajše opozarjali na nevarnosti. 
Pozorni bodo na voznike, ki bodo 
vozili pod vplivom alkohola in ma
mil, ugotavljali kršitve neuporabe 
v~nostnega pasu. Da do poškodb 
ne bo prihajalo in kakšen pomen 
ima varnostna čelada, bodo obve
ščali učence v osnovnih in srednjih 
šolah. Tudi pešce bodo pozorno 
spremljali. Obvezno morajo nositi 
kresničke. Pod drobnogledom pa 
bodo imeli prečkanja cest izven pre
hoda za pešce. Povečali bodo nad
zor nad večkratnimi kršitelji pro
metnih predpisov in jih obravnavali 
skupaj s sodnikom za prekrške. 

h Valerija Keršič 

Posredovanje v gostinskem lokalu 
Policisti so posredovali v gostinskem lokalu v Podnartu, kjer so gostje iz 
okoliških vasi kršili javni red in mir s tem, da so žalili natakarico, 
poškodovali sedežno garnituro ter grozili lastniku. Ob prihodu policis
tov se eden izmed njih ni hotel umiriti, temveč je pričel groziti še poli
cistu, zato so ga odpeljali na PP do iztreznitve. Vsi pa se bodo .srečali še 
s sodnikom za prekrške. 

Drzna tatvina 
Na PP je poklicala starejša občanka in prijavila, da sta jo na Gradnikovi 
cesti v Radovljici napadla dva neznanca. Neznanca sta jo podrla na tla 
in ji vzela torbico, v kateri pa je imela borih 200 tolarjev. Lokalni kri
minalisti so kasneje ugotovili, da sta navedenega dejanja osumljena en 
mladoletnik in otrok. 

Tatvina električne energije 
Domačinko, ki ni plačevala električne energije, so le-to odklopili. S tem 
se ni sprijaznila in je električno energijo brez vednosti elektrci gospo
dastva priklopila. Zaradi tega bo morala na zagovor na sodišče. 

Pojav ponarejenih bankovcev 
Na območju Lesc so policisti zabeležili tudi primer ponarejenega ban
kovca za 10.000 tolarjev. Zato policisti opozarjajo vse, ki poslujejo z 
denarjem, da so pozorni na takšne bankovce in ob prejemu le-teh takoj 
obvestijo policijo. 

Risanje grafitov ali vandalizem,? Pred nekaj dnevi so se v središču Radovljice 
"neznani umetniki" lotili na novo popleskane fasade in celo uničili prometni 
znak. Foto: Alojz Vengar 



Območno združenje Rdečega Križa Radovljica 

Potrebujemo nove prostovoljce 
P rogram dela za leto 2000 kljub 

magični številki, upih in pri
čakovanjih posameznikov in 

družin najbrž ne bo dosti drugačen 
kot vsa pretekla leta. Kljub častitljivi 
prelomnici se srečujemo s starimi 
problemi in ugotavljamo zmanjševa
nje realnih možnosti za pomoč in 
dobrodelne namene, po drugi strani 
pa se povečujejo potrebe in pričako
vanja tistih, ki so pomoči potrebni. 
Pri opredelitvi naših aktivnosti, 
določanju prioritet in iskanju novih 
možnosti smo ostali vpeti v dosežene 
rezultate preteklih let. Nadaljevali 
bomo z utečenim programom krvo
dajalstva, prve pomoči, preventivne 
zdravstvene dejavnosti in pomoči 
socialno ogroženim družinam in 
posameznikom. •Naša posebna skrb 
bo namenjena pridobivanju novih 
prostovoljk in prostovoljcev, da bi 
povečali zmogljivosti za hitro ukre
panje ter za večjo skrb pri usposab
ljanju in širjenju humanitarnih 
načel, še posebej med mladimi v 
osnovnih in srednjih šolah. 
Prva redna krvodajalska akcija v letu 
2000 je že potekala 7. in 8. marca na 
Bledu. Udeležilo se jo je skupaj 484 
krvodajalcev in krvodajalk. Za po
trebe Bolnice Jesenice pa je 7. m<!_rca 
v prostorih bolnice 30 mladih krvo
dajalcev iz Srednje ekonomske turis
tične šole Radovljica darovalo svojo 
kri. Brezplačne vstopnice za ogled 
ene od kino predstav je mladim krvo
dajalcem poklonil radovljiški kino. 8. 
marca sta si dve skupini osno
vnošolcev iz Radovljice in Lesc lahko 
ogledali celoten potek krvodajalske 

Krajevna organizacija RK iz Lesc 
je ob 8. marcu, dnevu žena, 
obiskala na domu in v Domu 
starostnikov dr. Janka Benedika v 
Radovljici 136 žensk, starejših od 
75 let. Članice RK Lesce so jim s 
prijazno besedo, stiskom roke in 
rožico, čestitale ob njihovem 
prazniku. F. A. 

akcije od vpisa krvodajalca v kar
toteko, pregleda krvi v laboratoriju, 
določitve krvne skupine-, pregleda 
pri zdravniku do odvzema krvi . 
OZRK Radovljica je že 15. decembra 
1998 ustanovilo sklad solidarnosti za 
potrebe nujne in hitre pomoči ob 
hujših nesrečah. Ustanovitelji Sklada 
so OZRK Radovljica, krajevne organi
zacije RK v občinah Radovljica, Bled, 
Bohinj. Viri sredstev sklada so zbrani 
z donatorstvom, prispevki in zbira
njem prostovoljnih prispevkov iz 
"marsovčkov-gobic", ki so že postav
ljeni na vidnih mestih na Bledu, v 
Bohinju in na Brezjah. Prispevke zbi
ramo tudi na žiro računu št. 51540-
678-56 68 s sklicem na številko 2903. 
Nadzor nad porabo sredstev vodita 
socialna komisija pri OZRK Radovlji
ca in nadzorni odbor. Letos je social
na komisija že odredila dodatno 
nabavo paketov s hrano in pralnim 
praškom v vrednosti 100.000 tolarjev. 
Potreb po enkratni nujni pomoči pa 
je bilo iz krajevnih organizacij RK · 
izkazanih več, kot pa je bilo nabav
ljenih paketov, tako da bomo v mese
cu aprilu morali iz sklada nameniti še 
dodatnih 100.000 tolarjev za najnu-

jnejše potrebe. Podatek je vsekakor 
zaskrbljujoč, saj so to izredne nabave 
enkratnih pomoči. Redne solidarno
stne akcije "nikoli sami" potekajo 
tako kot vsako leto. Torej je izkazanih 
potreb vedno več. Kot smo v uvodu 
zapisali, da se potrebe povečujejo, 
prav tako tudi pričakovanja pomoči 
potrebnih. Zaradi tega mora biti 
organizacija Rdečega križa kot vedno 
živ organizem, ki se zaradi 
učinkovitejšega delovanja vedno pri
lagaja aktualnim in dolgoročnim 
potrebam. 
Zavedamo se, da moramo pri izvaja
nju svojih programov in temeljnega 
humamtarnega poslanstva razvijati 
tudi različne oblike sodelovanja z 
v~emi organizacijami in institucijami, 
ki prav tako skrbijo za pomoč ljudem 
in lajšajo različne tegobe. 
Območno združenje pa je posa
mezne pristojnosti dobifo kot naloge 
s pooblastili ali v skladu z Zakonom o 
RK, ki jih bo vestno in dosledno 
opravljalo ob ustrezni pomoči tistih, 
ki so za to pristojni. 

J6 Anica Svetina, predsednica 
Območnega združenja RK Radovljica 

Izšla je pesniška zbirka Valentina ·Šparovca z naslovom Izpod Vreč 

Pesem je kot najlepša roža 
"Svoje prve pesmi sem zapisal po 
drugi svetovni vojni, v letu 1945. V 
petinpetdesetih letih so nastale raz
novrstne voščilnice in v verze sem 
prelil marsikateri dogodek," je po
ved~ 75-Ietni Kamnogoričan Valen
tin Sparovec Tine, nekdaj zaposlen 
kot mojster na Oddelku za stiskanje 
in vrezovanje matic v tovarni Pla
men v Kropi. Sicer pa pesnik samo
uk, ki je pred kratkim v samozaložbi 
izdal svojo prvo pesniško zbirko z 
naslovom Izpod Vreč. 

Zakaj takšen naslov vaših poezij? 
"Od leta 1925 sem doma v hiši 
Kamna Gorica številka 4. Na rojstno 
hišo in mladost, ki sem jo preživel v 
njej ter v bregu ?,a njo, imam nadvse 
lepe spomine. Cas mladosti, ki smo 
ga prebili doma, je nepozaben in 
taki so tudi moji vrstniki, s katerimi 
sem se skupaj igral, pel in letal po 
bregu, naslonjenem na greben 
V~eče. Z Vrečami pa so povezani 
ZJavka, Podrečarjeva Njivca, za· 
čebelnjaki, naš del brega, zraven še 
Mujev breg in Rudne jame. To je bil 
naš otroški paradiž, na katerega sem 
posebej ponosen in ki ga še vedno 
zelo ljubim. Zato je tudi naslov te 
moje pesniške zbirke Izpod Vreč." 

Za vaše pesmi je po eni strani zna
čilno, da so prigodniške, po drugi 
pa so "ta prave", prihajajoče in srca. 
'V prve pesmi sem vedno vnesel kaj 
takega, daje bilo tistemu, o katerem 
je bila beseda, v veselje in radost. 
Tega, kar sem napisal,je bil 'prizade-

Valentin Šparovec. 

ti' vesel, jaz pa tudi zato, ker sem 
prav napisal. Na desnem bregu Save 
imajo mnogi še shranjeno moje 
pisanje; nekaj tega si nisem prepisal, 
tako da imajo moje verze samo ti 
ljudje - le zadnja leta sem si pesmi 
prepisoval tudi zase. Moje drugo 
veselje pa so pesmi, ki jih objavljam. 
Pesem, ki je napisana, je moja. 
Vsako zase imam rad. Vsaka mi ne
kaj pove, mi nekaj da. V mnogih je 
veliko življenja, ki je bilo lepo in 
težavno, veselo in milo, pri _čemer pa 
sem vselej težil za tem, da bi se vse 
lepo izpeljalo. Kot pesnik sem 
samouk. Poznavalci poezije so 
popravljali moje pesmi oziroma so 
predlagali, kaj naj bi popravil, in to 
je zdaj pred vami. V uvodni besedi 
sem zapisal tudi tole: če vam je kaj 
všeč, si preberite večkrat, če vam ni, 

Marjan Kunej, časnikar in publi
cist, ki je uredil .~parovčevo pesniško 
zbirko: "Pesmim ni zavestno meril 
ritma. Vendar pa niso - ne le tiste 
v stilu alpske poskočnice - zato 
nič manj žlahtne, saj mu prihaja
jo iz srca. Odlikuje jih jasna ter 
preprosta beseda, tudi narečna 
spodvreška, ki je bela vrana v 
dozdajšnjem vsakršnem pisanju 
o Kamni Gorici." 

knjižico zaprite in jo izročite komu 
drugemu, morda pa ga boste res-
nično razveselili z njo." _ 

Zakaj samozaložniška izdaja? 
"Učili so nas, da se zgodovina ne 
ponavlja. Pa vendar se - vsaj v neka
terih primerih! Poglejte: nekdaj, ko 
ni bilo založb (temveč so njihovo 
delo opravljali kar tiskarji) in ne kul
turnih ministrstev, so tisti, ki so 
hoteli kaj izdati, to storili v samoza
ložbi. Tudi Toman, na primer, pa 
Vladimirv Kapus ter še marsikdo 
drug... Ze res, da imamo zdaj 
državne jasli, a je zanje privezanih 
preveč 'krav', da bi prišel na vrsto. 
In večina založb ima svoje avtorje, 
pa tako zaradi obojega ni bilo upati, 
da bi mogla moja pesniška zbirka kaj 
kmalu zagledati luč sveta. Ker nisem 
ne "misica" in ne športnik, da bi se 
splačalo vložiti v moj rezultat, sem se 
odločil za samohodstvo v 'navezi' s 
tistimi redkimi sponzorji, ki še niso 
povsem izgubili posluha za kulturo." 

N.R 

Društvo za pomoč 
duševno prizadetim 
M

edobčinsko društvo za 
pomoč duševno prizade-· 
tim občin Radovljica, Bled 

in Bohinj združuje starše duševno 
prizadetih otrok, duševno priza
dete, strokovnjake in vse, ki želijo 
pomagati prizadetim otrokom. 

Letos praznujejo svoj visoki jubilej 
30-letnico prizadevnega dela. Sve
čana prireditev ob 30-letnici bo 
12.aprila 2000 ob 18.uri v prostorih 
Festivalne dvorane na Bledu. V avli 
bo na ogled razstava. V programu 
svečane prireditve bodo nastopali 
učenci Osnovne šole A. Janše iz 
Radovljice, varovanci Zavoda Ma
te,ia Langusa, varovanci VDC Ra
govljica in gostje. 
Ze vrsto let izvaja Društvo preven-

tivni program povezovanja družin z 
odraslo duševno prizadeto osebo. 
Za starejše od 21 let, ki so v domači 
oskrbi, se trudijo organizirati 
mobilno službo, ki bi bila usmerje
na v ohranjanje in razvijanje spo
sobnosti, ki jih še imajo. Družinam 
z duševno prizadetim otrokom 
nudijo individualno svetovanje in 
jih poizkušajo vključti v zgodnjo 
obravnavo v usposabljanje - vklju
čijo jih tudi v vikend in tedenske 
seminarje, ki so namenjeni celi 
družini. 
Za šoloobvezne otroke v poletnih 
mesecih organizirajo varstvo. Ob 
praznikih, pa tudi med letom člani 
društva Sožitje obiščejo vse, ki so 
izključno v domači oskrbi, se z njimi 
pogovore in jih obdare. A. S. 

Območno srečanje odraslih pevskih zborov 

Izbran je zbor Hozana 
S klad RS za ljubiteljske kul

turne dejavnosti, Območna 
izpostava Radovljica in Zveza 

kulturnih društev občin Bled, Bo
hinj in Radovljica sta bila tudi letos 
prireditelja območnega srečanja 
odraslih pevskih zborov v Linhart
ovi dvorani v Radovljici. Za regijsko 
srečanje odraslih pevsih zborov, ki 
bo 16. junija v Domžalah, je selek
tor Tomaž Tozon izbral Komorni 
pevski zbor Hozana iz Radovljice. 

Ker je ~evskih zborov na tem 
območju veliko, se je srečanje odvi
jalo. v dveh delih, in sicer v petek, 
10. m v soboto, 11. marca. Pevci so 
dokazali, da je ta zvrst glasbenega 
udejstvovanja močno . priljubljena 
tako pri izvajalcih kot pri poslu
šalcih. Kakovost izvedenih del je 
vsako leto večja. Tudi to je razlog, 
da je obisk teh srečanj vsako leto 
do?er. Pohv~lno j_e, da je med pevci 
veliko mladih, k1 pod strokovnim 
vodstvom hitro napredujejo. 
Prvi večer so nastopili Moški PZ 
Kropa (zborovodja Egi Gašperšič), 
Moški PZ Bohinj (zborovodja Edi 
Zaveršnik), Komorni moški PZ Pod
nart (zborovodja Egi Gašperšič), 
Mešani PZ Valentin Vodnik s Ko-

- privnik~ (zborovodja Edi Zaver
šnik), Zenski PZ Koledva Kropa 

(zborovodja Egi Gašperšič) , Mešani 
PZ Brezje (zborovodkinja Mojca 
Dežman), Družinska vokalna sku
pina sv. Martina Bohinj (zborovodja 
Jurij Dobravec), Mešani PZ Ljubno 
(zborovodkinja Irena Kosmač), 
Komorni PZ Hozana Radovljica 
(zborovodji Urška Pompe in Steven 
Loy), Mešani PZ A. in J. Ravnik 
Bohinj (zborovodjajurij Dobravec) 
in Mešani PZ A. T. Linhart Radov
ljica (zborovodja Slavko Mežek). 
.prugi večer pa so polepšali večer 
Zenski PZ Lipa Radovljica (zboro
~odkinja Elizabeta Demšar Zupan), 
Zenska vokalna skupina A. B. Jeglič 
Begunje (zborovodja Bogdan Pra
ček), Zenski PZ Almira Rad9vljica 
(zborovoclja Branko Pirih), Zenski 
PZ pri DU Brezje, Mošnje, Ljubno 
(zborovodkinja Mateja Praprotnik), 
Dekliška vokalna skupina "a cape
lla" Radovljica (zborovodkinja Lji
ljana Kiš), Dekliška vokalna skupina 
!,abod Bled (zborovodkinja Polona 
Spilak), Zenski PZ Bled (zborovod
kinja Elizabeta Demšar Zupan), 
Moški Pi Gorjanski fantje (zbo
rovodja Stefan Polda), Oktet LIP 
Bled (zborovodja Matevž Fabjan) in 
Mešani PZ Blejski odmev (zboro
vodkinja Ma1jetaJan). 

J6 Niko Rupel 

V Galeriji Šivčeva hiša v aprilu 

Razstava slikarja Lojzeta Perka 
V petek, 7. aprila, ]>o

do v Galeriji Siv
čeva hiša odprli ra

zstavo akademskega sli
karja Lojzeta Perka, ki so 
jo ob desetletnici njego
ve smrti pripravili v Mu
zeju Mengeš. Na ogled 
bodo dela, ki sicer niso 
raz-stavljena, -saj so v lasti 
zasebnih zbirk umetni
kovih sorodnikov in pri
jateljev. Razstava bo 
odprta do 7. maja. 

Lojze Perko se je rodil 
leta 1909 v Starem trgu 
pri Ložu, se šolal v 
državni moški obrtni šoli ~-----------------_J 
v Ljubljani na kiparskem Tomažek, 1951, risba z grafitnim svinčnikom, 18,5 x 
in rezbarskem oddelku, 25,5 cm. 
na akademiji v Beogradu pa opravil 
diplomo in specialko. Ustvarjal je 
pretežno na Notranjskem v Dolenji 
vasi pri Cerknici. 
Na tokratni razstavi se obiskovalcem 
ponujajo njegovi značilni pasteli s 
kranjskimi motivi, ki so manj znani 
začetni del njegovega slikarstva, risbe 
s portreti njegovih otrok in mala pla
stika. Ta zgodnja ustvarjalnost, pravi 

umetnostni kritik Mirko Juteršek, ki 
se je podph.al pod spremno besedilo 
v katalogu, kaže na vzore, pod 
vplivom katerih se je oblikovalo nje
govo slikarstvo; med drugim 
določneje na slikarstvo Božidarja 
Jakca, kasneje na Franceta Pavlovca 
ter pri slikah s sproščeno barvitostjo 
abstraktnega ekspresionizma Ri
harda Jakopiča. E. S. 



V Linhartovi dvorani tudi otroški lutkovni abonma 

V prvi sezoni že 82 abonentov 
P rihodnji petek, 31. marca, bo v 

Linhartovi dvorani še zadnja 
od treh predstav v okviru leto

šnjega abonmaja za najmlajše. Prvi 
so se jim sredi februarja predstavili 
lutkarji iz Maribora s predstavo 
Sonček, kje si, ki je navdušila številno 
malo občinstvo z njihovimi spremlje
valci vred. 

Kot je povedala direktorica Linhar
tove dvorane Alenka Bole Vrabec, so 
za prvo sezono pripravili tri abonmaj
ske predstave za namlajše: Sonček kje 
si, v izvedbi Lutkovnega gledališča 
Maribor, teden dni za tem Palčki iz 
Smovskega griča (Lutkovno gleda
lišče Ljubljana), z zadnjo od treh 
abonmajskih lutkovnih predstav, 
Zgodbice iz Gozdička, pa v Radov
ljico prihaja še tretje profesionalno 
lutkovno gledališče, LG Jože Pengov 
iz Dravelj. 
"Po dolgih letih so v Radovljico spet 
prišla tri poklicna lutkovna gleda
lišča, s predstavami, ki so odmevale v 
Slovenskem prostoru in smo jih 
opazili na festivalu gledališč za otroke 
Zlata paličica . Z ravnateljico Knji
žnice Antona Tomaža Linharta 
Boženo Kolman Finžgar sva se dogo
vorili, da manjše predstave ostajajo 
domena četrtkovih popoldnevov v 

knjižnični dvora
ni, večje pa si 
bodo otroci tudi v 
prihodnji sezoni 
vsej dva petka me
sečno lahko ogle
dali v Linhartovi 
dvorani. Tako bo
mo tudi septem
bra, ko že lahko 
vidimo, kaj je do
brega nastalo na 
slovenskih odrih v 
pretekli sezoni, 

. razpisali različne 

abonmaje za otro- Alenka Bole Vrabec, direktorica Linhartove dvorane, mladim 
ke. Poimenovili predstavlja letošnji abonma za najmlajše. Foto: Alojz Vengar 
jih bomo Otroški 
vrtiljak, mladi ljubitelji gledališča pa 
bodo imeli možnost izbirati med 
lutkovnim (pet predstav), igranim 

(tri predstave) ali kombiniranim 
abonmajskim programom." 

h Marjana Ahačič 

Prvi. glas Gorenjske 2000 
Radio Triglav prireja v soboto, l. 
aprila ob 19. uri v Festivalni dvorani 
na Bledu tradicionalno prireditev 
Prvi glas Gorenjske. 
Deset mladih pevk in pevcev bo tudi 
letos spremljala skupina Vita. Gostja 
večera bo Helena Blagne Zaman, ki 
j e nastopila svojo glasbeno pot prav 

na Prvem glasu Gorenjske 1976. 
Prireditev bosta povezovala Suzana 
Adžič in Robert Svetina. Nastopili 
bodo Iztok Orešnik, Tjaša Grah, 
Mojca Kržišnik, Jure Vergel, Sandra 
Ko&, Tatjana Salmič, Teja Brezovec, 
Andreja Talan, Klemen Torkar in 
Tjaša Znidaršič. V. K. 

Novo v kajižnici A. T. Linharta v Radovljici 

Z marcem izposoja CD-ROM-ov 
B era knjig v Knjižnici Antona 

Tomaža Linharta Radovljica v 
preteklem mesecu je bila več 

kot ugodna - novih je kar 374 ra
zličnih naslovov: 59 za mladino in 

· 215 za odrasle. 

Kar nekaj otrok bere napete zgodbe, 
v katerih so glavni vampirji, pošasti, 
čarovnice in druga čudna bitja. 
Ljubiteljem take literature je name
njena zbirka Kurja polt, ki prinaša 
grozljivke za otroke avtorja R. L. 
Stine: Demonska kri , Dobrodošli v 
mrtvi hiši ter Ne hodite v klet. Med 
mladinskim leposlmjem opozarjamo 
še na zbirko Izpovedi, v okviru katere 
so izšle knjige Moja sestra - super
koza? (Rosie Corrigan), Ali me bo 
imel rad, če bom suha? in Droge je 
imel raje od mene (avtorica obeh je 
Kirsty White) . Za mlade iskalce odgo
vorov na različna vprašanja, tudi tista, 
ki jih učiteljice dajejo za domače 
naloge in referate, pa sta knjigi 
Skelet in Srce - prvi knjigi iz obsežne 
nove zbirke Pod mikroskopom. 
Odrasle bralce opozarjamo na ro
man Veronika se odloči umreti, ki se 
dogaja v Ljubljani, napisal pa ga je 
znani pisatelj Paulo Coelho, pesniško 
zbirko Igra za življenje (Neža 
Maurer), kriminalko Enajsta nadloga 
Qohn S. Marr) ali romaq, Svetlikanje 
v mraku (Alme Karlin). Ce pa vas le
poslmje ne zanima, posezite po aktu
alni knjigi Potnikovo poročilo 
(Danilo Slivnik), se poučite iz knjig 
Države sveta 2000 (Karel Natek) ali 
Naše drevesne vrste (Marijan Kotar) . 

Lestvica najbolj izposojanih knjig (od 15. februarja do 15. marca) 
l. Walters Minette 
2. Coelho Paulo 
3. Morgan Mario 
4. Clark Mary Higgins 
5. Clark Mary Higgins 
6. Sheldon Sidney 
7. Harris Thomas 
8. Sheldon Sidney 
9. Taylor Barbara Bradford 
10. Corwell Patricia Daniels 
11. G1ishamJohn 
12. Steel Daniele 
13. Coelho Paulo 

Ker je pomlad blizu, tema pa je aktu
alna tudi ostale letne čase, ne 
prezrite knjig Moški in ženske na 
zmenku Qohn Gray) in Kako sem 
izgubil nedolžnost (Richard Bran
son). 
Pa se začetek leta ne pozna le pri beri 
knjig, pač pa tudi pri beri drugega 
knjižničnega gradiva. Tako z marcem 
uvajamo novost - to so CD-ROM-i. 
Kar čeden kupček se jih je že nabral. 
Našli jih boste v stojalu poleg 
zgoščenk, izposojamo pa jih za teden 
dni. In kaj ponujamo? Za začetek so 
to predvsem CD-ROM-i, ki, nudijo 
učenje 1n zabavo otrokom: Carobna 
soba, Cudovite živalce, Gordi in 
napadalci s planeta matematike, 
Gordijev matematični spopad, Moja 
prva matematična pustolovščina, 
Moje prvo čudovito raziskovanje 
sveta, Moje sijajno človeško telo, 
Super um ter Kako pa to delttje? 

Kiparka 
Alkimist 
Imenovali so jo dvoje src 
Naj ti rečem ljubica 
V mesečini si lepa 
Nič ni večno 
Hannibal 
Jutro, poldne, noč 
Njena pot · 
Obdukcija 
Družabnik 
Izginil je 
Veronika se odloči umreti 

DZS 
Vale-Novak 
ENO 
MK 
MK 
MK 
MK 
MK 
MK 
MK 
MK 
MK 
Vale-Novak 

Čisto resnemu delu so namenjeni slo
varji (Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, Veliki nemško-slovenski slovar, 
Veliki slovensko-nemški slovar, Veliki 
angleško-slovenski slovar, Veliki slo
vensko-angleški slovar). Resnemu 
delu ali le potešitvi radovednosti pa 
so namenjeni CD-ROM-i, ki nosijo 
naslove: Dolgoročni in srednjeročni 
družbeni plan RS, Rudarjenje v 
Zagorju, Slapovi Slovenije, Endan
gered species, Encarta World Atlas 
ter Enciklopedija narave. Nekaj čisto 
posebnega pa so CD-ROM-i, kar 30 
jih je, Nacional Geographic Intera
ctive, ki prinašajo članke in slike, 
skratka popolno podobo revije Na
cional Geographic odleta 1888 dalje, 
do vključno 90-ih let. 

Če se po začetku leto pozna, bo to za 
knjižnico ugodno leto. Vabljeni! 

16 Božena Kolman Finžgar 

- v 

KULTURNI KAZIPOT 
STALNE RAZSTAVE 

ČEBELARSKI MUZEJ RADOVL.JlCA, stalna zbirka panjskih končnic, 
Graščina Radovljica, Linhartov trg 1, tel. 715 188, fax 715 049. Marec, 

, april - sreda, sobota, nedelja 10-12, 15-17. 
KOVASKI MUZEJ KROPA, Kropa 1 O, tel&fax. 736 717. Marec, april -

sreda, sobota, nedelja 10-12, 15-17. 
MUZEJ TALCEV BEGUNJE, Poslopje Psihiatrične bolnice, tel. 733 790. 
, , lJ:arec, april - sreda, sobota 9-13, nedelja 14-17. -
SIVCEVAIHSARADOVLJICA, Linhartov trg 1, tel. 715188, fax 715 049, 
7. -aprila ob 18. uri otvoritev razstave slik in kipov Lojzeta Perka. Galerija 

je odprta v času razstav vsak dan razen ponedeljka 10-12, 16-18. 
LINHARTOVA SOBA RADOVLJICA, Graščina Radovljica, Linhartov trg 

1, tel. 715 188, fax 715 049. Februarja zaprto, marec - sreda, sobota, 
nedelja 10-12, 15-17. 

TORKOVI VEČERI -APRIL 2000, ob 19.30 uri v Knjižnici A.T. 
Linharta v Radovljica, Goreajska c. 27, tel. 714 534. 

4. april - SVETA GORA ATOS. O skrivnostni meniški republiki bo ob 
diapozitivih predaval Janez Mihovc. 

četrtek, 6. april - KOLESARSKA POPOTOVANJA ZA VSAKOGAR. Tur. 
ag. Chebul international predstavlja potov?nja po Evropi in_Prekmurju. 
11. april - DELOVNI IN USTVARJALNI, CEPRAV DRUGACNI. Del~ z 
otroki s posebnimi potrebami bodo predstavili strokovni delavci OS 

. . Antona Janše Radovljica. , 
18. april- LEPO JE BITI MILijONAR. Učenci in mentorji SETS 

Radovljica bodQ predstavili Te~aj podjetništva in projekt Učne firme. 
25. april - RPECNEKOVA VUCCA. Knjigo o ljudskem izročilu visoke 

Gorenjske in Kanalske doFne bodo predstavili avtor Ma1jan Zupan, dr. 
Marija Stanonik, dr. Jožica Skofic in štirje pripovedovalci narečnih zgodb. 

OTROŠKE PRIREDITVE - četrtki ob 17. uri 
6. april - KUŽKI, MUCE IN NJIHOVI PRIJATELJI.Jgrici avtorice Jane 
Milčinski "Kuža išče prijatelja" (Lutkovni krožek OS prof. dr. J. Plemlja 
Bled) in "Kdor izbira še izbirka ne dobi" (Otroška sekcija KD Bohinjska 

Bela) si bomo ogledali v Linhartovi dvorani. 
13. april - NASTAJANJE IN IGRANJE S KITAJSKIMI PISMENKAMI. Kako 

pišejo in se pogovarjajo Kitajci, bo pripovedoval Andrej Jalen. 
20. april - KAKO JE LEV LEON POSTAL KRALJ. Pravljično uro za otroke, 

star<E vsaj 3 leta, bo pripravil Jure Sinobad. , 
Ves mesec OTROSKA ILUSTRACIJA MESECA. Z Galerijo Sivčeva hiša 
smo pripravili razstavo ilustracije in knjig ilustratorja Matjaža Schmi~ta. 

PRIREDITVE OB MEDNARODNIH IN SLOVENSKIH 
DNEVIH KNTIGE 

ves mesec - MEDNARODNI DAN K..~IG U OTROKE (2. april). Založba 
"El Condor je v lanskem letu pripravila javni natečaj za mlade ustvarjak e 

1 ~ lacli pisateljI so poslali skoraj 400 pravljic. Razstavo posebej zanimivih 
smo pripravili ob Mednarodnem dnevu kajig za otroke. 

17. - 23. april- SLOVENSKI DNEVI KNJIGE (17.-21.4.), SVETOVNI DAN 
KNJIGE (23. april). Knjige, ki imajo letnico 19 .. , so že del zgodovine in 
del prijetnih spominov. Imate tudi vi svojo "najljubšo" knjigo z letnico 

19 .. ? Na posebnem mestu smo za vas pripravili knjige z letnico 19 .. , ki vam 
jih podarjamo ob Slovenskih dnevih in Svetovnem dnevu knjige. 

GORENJSKA BANKA d:d. KRANJ, PE Radovljica, Prodajna razstava slik 
Marjana Rozmana, člana likovne sekcije VIR iz Radovljice. 

GLEDALlŠKE, GI.ASBENE IN DRUGE PRIREDITVE -
Linhartova dvorana 

petek, 24. april, ob 17. uri, Petrov klub Radovljica, ob ITtaterinskem dnevu 
- predstava otroškega gledališča Linhartovi čuki z OS A.T. Linharta 

Radovljica: Collodi: Ostržek , 
ponedeljek, 27. marec ob 20. uri, gostovanje Gledališča Toneta Cufarja 

Jesenice - Vinko Moderndorfer: Mama je umrla dvakrat (komedija) 
petek, 31. marca ob 17. uri, zakljufoa predstava lutkovnega abonmaja s 
preseneče1tji - Lutkovno gledališče Jože Pengov - Dravlje -Jelena Sitar: 

Zgodbe iz gozdička 
ponedeljek, 10. april ob 20. uri, Giuseppe Verdi: Traviata; komorna upri

zoritev s sceno in kostumi; pojejo Milena Morača, Marjan Fajdiga, 
Zdravko Perger, Jme Kušar, povezovalec Jurij Souček. 

ponedeljek, 17. april ob 20. uri, gostovanje Kulturno prosvetnega društva 
Bazovica - Rijeka - Andrej Jelačin: Piknik s tvojo ženo (komedija) 

KINOPREDSTAVE - Linhartova dvorana 
, od 6. do 9. aprila ni filmskih predstav 

POKAZI MI LJUBEZEN (romantična komedija), četrtek, 13.4. ob 20. uri, 
nedelja, 16.4. ob 18. in 20. uri 

GLAVNA POSTAJA, petek, 14.4. ob 20. uri, sobota, 15.4. ob 18. in 20. uri 
NEMIRt,lA SRCA, petek, 21.4. ob 2Q. uri, sobota, 22.4. ob 18. in 20.15 uri 
AMERlSKA PITA, čet[tek, 20.4. ob 20. uri, nedelja, 23.4. ob 18. in 20. uri 
LEPOTA PO AMERISKO, četrtek, 27.4. ob 20. uri, 30.4. ob 18. in 20. uri 

MIFUNE (romantična komedija), sobota, 29.4. ob 18. in 20. uri 

3. Linhartov-gledališki maraton, Linhartova dvorana Radovljica, 6. - 9. aprila 2000 
Predstave za otroke: 
Četrtek, 6. aprila ob 17.00: 
Kužki, muce in njihovi prijatelji: 
Lutkovni krožek na Osnovni šoli 
prof.dr. Josipa Plemlja, Bled 
Jana Milčinski: Kuža išče prijatelja 
Režija: Rado Mužan 

Jana Milčinski: Kdor izbira, še izbir
ka ne dobi 
KD Bohinjska Bela - Otroška sekcija 
Režija: Jožica Vrečko 
Skupna prireditev Linhartovega gle-

dališkega maratona in Knjižnice 
A. T.Linharta Radovljica 

Petek, 7. aprila-oMJ.00: 
Otroški musical: 
Otroško gledališče Linhartovi čuki 
na Osnovni šoli Antona Tomaža 
Linharta, Radovljica 
Carlo Collodi: Ostržek 
Glasbeno vodstvo: Ljiljana Kiš 
Režija: Mira Stušek 

Petek, 7. aprila ob 11.00: 
.Posodobljena Grimmova pravljica: 

Gledališka skupina na Osnovni šoli 
prof.dr. Josipa Plemlja, Bled 
Zarko Petan: Janko in Metka 
Režija: Alenka Weithauser 

Predstave za odrasle: 
Četrtek, 6. aprila ob 20.00: 
Komedija o odnosih starši - otroci: 
Kulturno društvo Brezje 
Nicola Manzari: Naši ljubi otroci 
Režija: Dušan Kocjančič 

Petek, 7. aprila ob 20.00: 

Ko se na vasi zgodi kultura 
:Qramska skupina pri PGD Bohiajska 
Cešnjica . 
Tone Partljič: Slikar v Tolmunu 
Režija: Jože Sodja · 

Sobota, 8. aprila ob 20.00: 
Kratkočasna komedija pozabljenega 
avtorja 
Leške raglje 
N.N.: Klepetave ž~nske 
Režija: Rija Jamnik 

Nedelja, 9. aprila ob 20.00: 

Sodobna komedija 
Gledališče Bohiajska Bistrica 
Ken Campbell:_ Grglobrblarji 
Režija: Darko Cuden 

Vstopnice so v prodaji uro pred 
posamezno predstavo pri blagaj
ni Linhartove dvorane. 

Vstopnina: Predstave za odrasle: 
509 tolarjev, otroške predstave 
200 tolarjev, komplet vstopnic za 
vse predstave 2000 tolarjev. 



Aleks Čebulj, upokojeni 'Učitelj telesne vzgoje 

Celo življenje je zapisan športu 
K ?or je v Radovljici _pov~zan s 

sportolJl, ne more rmmo llllena 
Aleks Cebulj, ki že več kot 40 

let živi in dela z domačim športnim 
društvom. 

Prosil bi vas, da se našim bralcem na 
kratko predstavite! 
"Po poklicu sem upokojeni učitelj 
telesne vzgoje, špor,t pa sem vzljubil že 
v rani mladosti. Ze zgodaj sem se 
vključil v takratno Sokolsko društvo 
na Jesenicah. Zanimali so me prak
tično vsi športi . Aktivno sem se 
poskusil kot tekmovalec v smučanju , 
hokeju na ledu, umetnostnem drsan
ju, atletiki, športni gimnastiki in pla
vanju. Lahko rečem, daje ljubezen do 
športa v meni prisotna še danes." 

Kdaj ste se aktivno vključili v športno 
življenje v Radovljicir 
"Leta 1958 sem se iz Zirovnice preselil 
v Radovljico in se takoj aktivno v.ključi! 
v športno življenje." 

Kakšna je zgodovina objekta, kjer se 
športna aktivnost izvaja? 
"Dom športnega društva oz. bivši 
Sokolski dom bo drugo leto slavil . 
osemdeset let obstoja. Dom so leta 
1921 zgradili člani Sokola s prosto
voljnim delom in denarnimi posojili. 
Sam dom je večkrat menjal lastnika. 
Med drugo svetovno vojno je bil v 
nemških rokah, po osvoboditvi pa je 
postala lastnica Zveza fizkulturnih 
društev Slovenija. Leta 1953 preide v 
last Fizkulturne zveze Slovenije, 
kmalu zatem pa je postal last Parti
zana Slovenije. To leto je telovadnica 
spet začela služiti tistemu, čemur je 
bila namenjena - športu. Po vojni je 
telovadnica v večj i meri služila tudi 
kul turnim dejavnostim." 

Prej ste že omenili leto 1958, ko ste se 
vključili v športno dejavnost v Radov
ljici. Kako se spominjate teh začetkov? 
"Takoj sem se vključil v TVD Partizan 
in postal podnačelnik društva. Leto 
kasneje sem nastopil službo učitelja 
telesne vzgoje v osnovni šoli v Ra
dovljici in kaj kmalu ugotovil, da v 
telovadnici Partizana, ki je bila edina 
telovadnica v Radovljici, ni mogoče 
izvajati pouka sodobne športne vzgoje 
oz. drugih športnih aktivnosti izven
šolskega programa. Začeli smo raz
mišljati o preureditvi celotnega objek
ta. Leta 1962je občina odobrila dovolj 
denarja za prenovo. V prvi fazi je telo
vadnica dobila potrebno opremo in 
vse pripadajoče prostore, kot so gar
derobe, tuši in sanitarije . Leta 1964je 
prenovljena telovadnica začela služiti 
svojemu namenu, istega leta pa je 
društvo dobilo ime, ki ga nosi še 

Ljubenčani letošnji pr
vaki medobčinske lige v 
namiznem tenisu 

Po devetih odigranih kolih med
občinske lige so bile ekipe razde
ljene v dve skupini. V prvi skupini 
so nastopile ekipe, ki so se po 
prvem gelu uvrstile do šestega 
mesta (SD Ljubno-Steelplast, Mr
cina ranč-Studor, NTK Lesce, LAR 
Mošnje, ŠD Brezje i-in Ekonomska 
šola-Murka), v drugi skupini pa 
ekipe, ki so se po prvem delu uvr
stile od sedmega <)o desetega mes
ta (ŠD Podnart, SD Stara Fužina, 
Bohinjska Bistrica, ŠD Brezje II). 
Naslov obči1!,skega prvaka je pri
padel ekipi SD yubno-Steelplast. 
~ajvečji premik na lestvici je uspel 
SD Brezjam I. V drugem delu so v 
petih srečartjih dosegli p:cav toliko 
zmag, kar jim je na koncu prineslo 
končno ru:,ugo mesto. Končni vrst
ni red: l. SD Ljubno-Steelplast 24, 
2. SD Brezje I 20, 3. Mrcina ranč
Studor 19, 4. NTK Lesce 17, 5. 
Ekonomska šola-Murka-16, 6. LAR 
Mošnje 12, 7. ŠD Podnart 10, 8. ŠD 
Stara· Fužina, 9, 9. Bohinjska 
Bistrica 4, 10. SD Brezje II l. 

Aleks Čebuij. 

danes - Športno društvo Radovljica. S 
prenovo dvorane so zgradili tudi 
zunanja igrišča za rokomet, košarko, 
odbojko in balinanje. V začetni fazi so 
bila igrišča peščena, z leti pa so dobila 
asfaltno prevleko, kar je omogočalo še 
boljšo vadbo. Leta 1967 se je društvo 
lotilo še ene pomembne akcije - ob
nove dotrajanega plavalnega bazena. 
Poleg športnega društva, ki je to, nalo
go prevzelo, je denar za adaptacijo 
zagotovila občina . Prenova telovadne
ga doma, kopališča in gradnja šport
nih igrišč je bil pomemben mejnik 
hitrejšega razvoja športa v Radovljici. 
To naj bi bil pričetek uresničevanja 
koncepta razvoja športa, ki je pred
videval ureditev smučišča s smučarsko 
vlečnico na obronkih Jelovice in še 
kaj, za kar ni bilo več dovolj volje in 
razumevanja. Plavalni, košarkarski, 
rokometni in balinarsl6 klubi so 
dobili, kar so potrebovali -za svoje 
delovanje . Po tej pomembni akciji je 
bilo kar nekaj časa zatišje, nakar je 
šele po dvajsetih letih dobila Radov
ljica še en pomemben objekt - teniško 
igrišče." 

Ste zadovoljni z aktivnostjo v telovad
nici športnega društva Radovljica? 
"Naša telovadnica, ki j e ob osmih 
šolskih telovadnicah najskromnejša in 
najmanjša, je dobro zasedena. Zase
denost telovadnice je 63 ur tedensko 
oz. povprečno 9 ur na dan. Telovad
nica "sameva" samo v poletnih počit
nicah in ob praznikih. Tedensko se v 
njej zvrsti okrog 600 krajanov vseh · 
starosti in kategorij. " 

Kateri klubi oz. sekcije so tiste, ki 
uporabljajo telovadnico? 
''V telovadnici igrajo namizni tenis, 
odbojko, mali nogomet in pikado več 
rekreacijskih skupin. Telovadnico 
uporabljata tudi otroški vrtec in 
Vzgojni delovni center. V njej gostuje-

jo še košarkarski in smučarski klub ter 
plesna šola Urška." 

Kdo vodi vadbo? 
''Vadbo vodi dvanajst strokovno uspo
sobljenih trenerjev in inštruktorjev, 
sedem učiteljev oz. vzgojiteljev ter 
enajst posameznikov, ki vodijo posa
mezne rekreacijske skupine." 

Koliko članov šteje športno društvo 
R,,adovljica? 
"Ze ob prej omenjenih skupinah v 
društvu sta izven telovadnice aktivna 
tudi balinarski klub in ženski roko
metni klub, kar skupaj pomeni 350 
članov. Pred leti, ko so bili v naše druš
tvo vključeni še plavalni klub, teniški 
klub, košarkarski klub in smučarski 
klub, se je ta številka gibala okrog 
1000 članov, kar je prav lepo število. " 

Kako lahko postaneš član Športnega 
društva Radovljica? 
''Vse aktivnosti so javne in dostopne 
slehernemu občanu. Za vključitev po
sameznika v društvo sta potrebni 
dobra volja in ljubezen do športa ter 
skromna članarina, ki znaša letno od 
500 do 1000 tolarjev ter prispevek 
uporabe telovadnice:" 

Kakšno je sodelovanje z ostalimi 
društvi? 
"Stikov z ostalimi društvi nimamo, pač 
pa jih imajo posamezni klubi oz. 
ekipe, kot rokomet in balinanje, ki 
sodelujejo s športno zvezo in osredrtji
mi državnimi strokovnimi zvezami ter 
klubi širom po Sloveniji." 

Kot vsako društvo se tudi vaše ubada s 
problemi? 
''V društvu je več problemov. Eden od 
njih je ureditev statusa društva, ki ni 
natančno definiran . Smo upravljalci 
doma športnega društva, lastnik pa je 
športna unija Ljubljana. Poteka po
stopek lasu1injenja, ki ga uveljavlja 
Občina Radovljica. Stališče upravnega 
odbora j e, da naj dom postane last 
Občine Radovljica, saj slednja največ 
pomaga s finančnimi sredstvi. Eden 
od problemov so tudi zunanje povr
šine. Društvo s svojimi sredstvi ni spo
sobno vzdrževati športnega parka, ki 
je odprt in dostopen javnosti. Kom
pleks skupaj s teniškim igriščem j e 
dovolj velik, da bi ga lahko ustrezno 
vzdrževal in urejal začasno zaposlen 
oskrbnik. Društvo kljub skromnim 
finančnim sredstvom zmore opraviti 
najnujnejša vzdrževalna dela, čeprav 
bi bil lahko ob večji finančni podpori 
občine objekt s svojo okolico bolje 
vzdrževan in privlačnejši. " 

h Maijaž K/.emenc 

Košarkarji za obstanek v kvalifikacijski_ tekmi 
Radovljiški košarkarji so po rednem delu I. B lige zasedli enajsto oz. predzad
nje mesto, kar pomeni, da jih čaka še dodaten boj za obstanek. Radovljičani 
so po dveh zaporednih zmagah (Olimpija mladi in GD Hrastnik) nadaljevali 
slabše in v zadnjih treh kolih doživeli tri poraze. V 18. kolu so po dveh 
podaljških na gostovanju ugnali mlado ljubljansko vrsto z rezultatom 103:95. 
V naslednjem kolu so v domači dvorani proti ekiRi GD Hrastnik zmagali z 
rezultatom 87:71. Sledili so trije porazi, najprej v Soštanju z domačo ekipo 
Elektro s 74:57, nato visok poraz na domačem parketu z ekipo Radenska 
Creativ s 92:69. Za konec je sledil poraz proti ekipi Nova Gorica z rezultatom 
78:65. Prva štiri mesta v l. B ligi, ki še omogočajo napredovanje v najvišji 
razred so zasedli: l. Bežigrad 38 točk, 2. Radenska Creativ 38, 3. Kemoplast 
37, 4. Nova Gorica 36. Radovljičani so enajsti z 29 točkami . 

Plavalna mitinga "Cup Carnevalle" in Limač 
V italijanskem Viareggiu je na mitingu "Cup Carnevalle" nastopilo preko 750 
r,lavalcev in plavalk iz Italije, Slovenije, Makedonije, Hrvaške, Slovaške, 
Ceške, Nemčije in Madžarske. Zmage Radovljičanov - v letniku 1988 Anja 
Klinar na 100 m prosto, 100 m prsno in 100 m hrbtno, v letniku 1987 pa Nejc 
Pogačnik na 100 m prsno. 

Na tekmovanju za pokal Limač v Tuhaljskih toplicah na Hrvaškem je nastopi
lo več kot 200 plavalcev iz Hrvaške in Slovenije. Pri dečkih letnik 1989 in 
mlajši je Robi Zbogar zmagal na 100 m in. 200 m prosto, v letniku 1990 in 
mlajše je Monika Močnik zmagala štirikrat (100 m in 200 m prosto, 50 m 
delfin, 100 m mešano). Nina Cesar je zmagala na 50 m prsno, 100 m hrbtno, 
50 m hrbtno in 100 m prsno. Piko na i je dodala ženska štafeta z dvema prvi
ma mestoma na 4x50 m mešano in 4x100 m mešano. 

v 

SPORT EKSPRES 
Plavanje: Tretje mesto Alenke Kejžar na SP . 
Na svetovnem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih, ki je potekalo v 
Atenah, nas je od radovljiških tekmovalcev najbolj razveselila Alenka Kejžar, 
ki je na 100 m mešano osvojila bronasto medaljo, na še enkrat daljši razdalji 
pa je bila peta. Nataša Kejžar je bila na 100 m prsno osma, na 50 m prsno pa 
je bila štirinajsta ter petnajsta na 200 m prsno. V finalu je nastopila tudi 
Urška Slapšak in na 50 m prosto dosegla sedmo mesto, na 50 m delfin pa je 
bila osemnajsta. Edini moški predstavnik Marko Milenkovič je bil dvakrat 
petnajsti (200 m mešano, 400 m mešano) in šestindvajseti na 200 m hrbtno. 

Plav~je: Svetovni pokal v italijanski Imperiji in v Parizu 
Med 350 tekmovalci iz 35 držav je nastopila tucfi slovenska reprezentanca, v 
kateri je bilo številno zastopstvo plavalcev in plavalk Radovljica-Park hotel 
Bled. Najbolj se je izkazala Urška Slapšak z drugim mestom na 50 m hrbtno, 
ob tem pa še popravila državni rekord Metke Sparovec. Na 50 m prosto je 
bila šesta, na 50 m delfin pa sedma. Alenka Kejžar je bila peta na 200 m hrbt
no, mesto nižje na 50 m hrbtno in deseta na 100 m hrbtno. Starejša sestra 
Nataša je osvojila dve sedmi mesti (100 in prsno in 200 m mešano), na 50 m 
prsno pa je bila trinajsta. Tanji Blamik ni uspela uvrstitev v finale. Na 200 m 
prosto je bila petnajsta, na 100 m prosto pa štiriindvajseta. V moški 
konkurenci je bil Marko Milenkovič šesti na 400 m mešano in šestnajsti na 
ioo m mešano, Tilen Pogačnik pa 22. na 200 m prsno in 25. na 100 m prsno. 
Se boljše rezultate pa so Radovljičani dosegli v Parizu. Nataša Kejžar je bila z 
državnim rekordom druga na 50 m prsno in druga na 100 m mešano. Ob 
tem je bila tretja na 100 m prsno. Alenka Kejžar je bila tretja na 100 m 
mešano in četrta na 200 m mešano. Dva finalna nastopa si je priplavala Urška 
Slapšak (peta na 50 m prsno in šesta na 50 m delfin). Na 50 m hrbtno je bila 
deseta. 

Plavanje: Radovljičani odlični v Golovcu 
V Celju je potekalo člansko plavalno državno prvenstvo z udeležbo preko 
dvesto plavalcev iz 17 klubov. Pri moških se je od naših najbolj izkazal Marko 
Milenkovič z dvema naslovoma državnega prvaka ( 400 m mešano, 100 m 
mešano), s štirimi drugimi mesti (100 m hrbtno, 200 m mešano, 50 m hrbt
no, 200 m hrbtno), dober nastop pa je zaokrožil s tretjim mestom na 200 m 
prsno. Izkazali so se tudi mladi plavalci: Nejc Pogačar je bil drugi na 100 m 
mešano in tretji na 100 m prsno, Andrej Pirc dvakrat tretji (200m delfin, 400 
m mešano) ter Jan :Jenko tretji na 100 m mešano. Ob tem je bila štafeta 
4xl00 m mešano tretja. V ženski konkurenci so bile uvrstitve še boljše. Urška 
Slapšak je zmagala na 50 m prosto, 100 m prosto, 50 m delfin, 50 m hrbtno, 
bila druga na 100 m hrbtno in tretja na 100 m delfin. S štirimi naslovi se 
·lahko pohvali tudi Nataša Kejžar. Najhitrejša je bila na 50 m prsno, 100 m 
prsno, 1-00 m mešano in 400 m mešano. Druga je bila na 200 m delfin in tret
ja na 50 m prosto. Mlajša sestra Alenka je bila prva na 100 m delfin in 200 m 
hrbtno ter trikrat druga (50 m delfin, 50 m hrbtno, 100 m mešano) . Lepe 
uvrstitve je dosegla tudi Tanja Blatnik. Najhitrejša je bila na najdaljši ženski 
disciplini 800 m prosto ter 200 m prosto, bila druga na l0Q m prosto in 50 
m prosto ter dvakrat tretja (200 m hrbtno, 400 m prosto). Zenska štafeta je 
bila nepremagljiva v vseh treh štafetah. Najboljši rezultat je pri moških 
dosegel Marko Milenkovič. Pri ženskah je to uspelo Urški Slapšak. Alenka 
Kejžar je bila druga, Nataša Kejžar pa tretja. 

Plavanje: Miting v Kranju 
V Krartju je potekal drugi mednarodni plavalni miting pod imenom Dr. Fig 
2000, katerega se je udeležilo preko 475 mladih plavalcev in plavalk iz 
Avstrije, Hrvaške in Slovenije .• Uvrstitve Radovljičanov - letniku 1988 so 
dosegli dve peti mesti, in sicer Ziga Vovk na 50 m prsno in Anže Pretnar na 
50 m prosto. V letniku 198~ in mlajši je bil Robi Vovk prvi na 50 m prsno in 
tretji na 50 m delfin, Robi Zbogar pa je bil trikrat drugi: na 50 m prosto, 50 
m delfin in 50 m hrbtno. Pri deklicah letnik 1990 je Nina Cesar zmagala na 
50 m hrbtno, 50 m prosto in 50 m prsno. Monika Močnik je bila druga na 
50 m prsno in tre~ja na 50 m delfin. Maja Cesar je bila tretja na 50 m hrbt
no. V letniku 1991 je Meta Jerala zmagala na 50 m delfin in bila druga na 50 
m prosto in 50 m prsno. Mešana štafeta 8x50 IT! prosto je zasedla prvo mesto. 
'.?a zmagovalno štafeto so plavali: Robi Vovk, Ziga Vovk, Anže Pretnar, Robi 
Zbogar, Maja Cesar, Nina Cesar, Monika Močnik in Meta Jerala. 

Plavanje: Anja Klinar enajstkrat 
Na DP za dečke in deklice v Mariboru je nastopilo 155 plavalcev in plavalk iz 
petnajstih klubov. Najuspešnejša udeleženka prvenstva je bila Anja Klinar z 

.,enajstimi naslovi ( osem v posamični konkurenci in tri v štafeti) . Med ekipa
mi je prepričljivo zmagala Radovljica-Park hotel Bled. Uvrstitve naših plaval
cev, ki so stopili na stopničke : Anja Klinar je zmagala na 50m, 100 min 200 
m prsno, 100 m, 200 min 400 m mešano ter 100 min 200 m delfin. Matej 
Globočnikd·e bil državni prvak v štirih disciplinah: 50 min 100 m delfin ter 
200 m in 4 O m mešano, ob tem pa je bil drugi na 20 m delfin in tretji na 50 
m hrbtno in 200 m prosto. Jasna Ovsenik je bila prva na 50 m in 100 m pros
to, druga na 400 m prosto in tretja na 50 m prsno. Državni prvak je postal še 
Nejc Pogačnik na 200 m prsno, ob tem pa je osvojil še tri tretja mesta: 50 m 
in 100 m prsno, 100 m mešano in 800 m prosto. Na stopničke so stopili še: 
Petra Klemenc (druga na 400 m mešano in tretja na 50 mi~ 100 m hrbtno 
in 100 m mešano), Luka Turk (200 m delfin) in Neja Znidar (400 m 
mešano). Ob tem je ženska štafeta zmagala v vseh treh disciplinah, moška pa 
je bila dvakrat druga na 4xl00 m prosto in 4xl00 m mešano in tretja na 
4x200 m prosto. 

Plavanje: Zimsko prvenstvo za kadete in mladince 
V Krartju je nastopilo '229 tekmovalcev iz 17 klubov. Med kadeti se je od naših 
tekmovalcev najbolj izkazala Tamara Sambrailo, ki je zmagala na 50 m, 100 
m in 200 m prsno, 50 m hrbtno, 50 m prosto in 100 m mešano, ob tem pa je 
bila še tretja na 50 m delfin. Lavra Babič je bila druga na 100 m in 200 m 
hrbtno, Anže Dacar drugi na 100 m prosto in tretji na 200 m in 400 m pros
to. Nika Kozamernik je bila druga na 200 m delrn. Tretje mesto so osvojili 
še: Sašo Stošič (100 m prsno, 400 m mešano), Zani Stošič (200 m prsno) , 
Gašper Grašič (50 m prsno). Dobro so se odrezale tudi štafete. Moška štafe
ta je bila prva na 4xl00 m prosto in druga na 4x200 m prosto in 4x100 m 
mešano. Kadetinje so bile druge na 4xl00 m mešano in 4xl00 m mešano ter 
tretje na 4x200 m prosto. V mladinski konkurenci je edini naslov osvojila 
Nina Cesar na 200 m prsno. Bila je še druga na 200 m delfin in na 100 m 
prsno ter štirikrat tretja (100 m, 200 min 400 m mešano ter 50 m prsno). 
Saša Piškur je bila druga na 50 m prsno in tretja na 50 m prosto. Matija Cesar 
je bil tretji na 200 m me~no in 100 m delfin, tretja pa je bila tudi Kaja 
Terlikar na 20 m hrbtno. Zenska štafeta je bila dvakrat najhitrejša (4xl00 m 
prosto in 4xl 00 m mešano) in tretja na 4x200 m prosto. 
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Gorenjska bonno posredniška dn:tžba d.d. 
Koroška 33, 4000 Kranj, tel.: 0643801017, 064380100 

fax: 064 380 JO 12, e-mo,il: info@gbd.si 

• Želite kupiti ali prodati d_elnice? 
• Niste zadovoljni z obrestmi v bankah? 
• Bi radi oplemenitili Vaše prihranke? 

Pokličite nas, naši finančni strokovnjaki 
Vam bodo z veseljem svetovali! 

• varnost • strokovnost • donosnost • 

AKRIS d.o.o. 
KO UGASNE ŽIVLJENJE 
PREVOZI, UPEPELITVE, POKOPI, PREKOPI 

NOVO OBNOVA GROBO~ SVETOVANJE, ORGANIZACIJA) IZVEDBA 
Nova vas 17, 4240 Radovljica, teL: 064/733-365 (NON STOP) 

Občni zbor društvajadralnih padalcev Lesce - Bled 

Jadrali so tudi na otoku Cresu 
\/ 

C 
lani društva jadralnih padalcev Lesce -
Bled so imeli 25. februarja v prostorih 
restavracije Center v Lescah občni 

zbor . . Društvo šteje preko 50 članov in zajema 
okolico Radovljice in Ljubljane ter Gornje
savsko dolino. Aktivnih je 40, ki so tudi člani 
Zveze za prostoJetenje Slovenije. Lani so se 
udeležili tekmovanja v preletih - LIGA in 
državnega prvenstva. Na LIGA tekmah so tek
movali člani: Bojan Pohar, Primož Lajovec, 
Damjan Jazbec, Boštjan Peternelj in Mitja 
Holz. Pohar, Lajovec in Jazbec so bili uspešni 
in so se uvrstili na prednostno listo za državno 
reprezentanco v jadralnem padalstvu. 

Na državnem prvenstvu so med klubi dosegli 
4. mesto, in sicer so se uvrstili Bogdan Pohar 
na 4., Primož Lajovec na 10. in Damjan Jazbec 
na 11. mesto. Tekmovanja za "Pokal Slovenije 
v točnosti pristajanja" se je udeleževalo več 
članov njihovega kluba. Najmočnejša udelež
ba je bila na tekmi v Bohinju, ki se jo je udele
žilo 16 članov. Najboljše rezultate sta v končni 
razvrstitvi dosegla Mitja Holz 31. mesto in 64 
t9čk in Mitja Ručigaj 39. mesto in 50 točk. 
Clani so bili aktivni tudi na delovnih akcijah 
in pri urejanju vzletišč na Sv. Petru nad 

• Begunjami in na Dobrči. Dvodnevno letenje v 
Podbeli (Breginj) je zelo uspelo, saj je na 
tekmi na "piko" osvojil l. mesto Jože Skušek. 
Jadrali so tudi na motju - z jadrnicami iz Pulja 
do Lubenic (otok Cres), kjer so naložili 
padala na ramena in se povzpeli do vasice 
Lubenice. 
Čudovit prelet je izvedel Iztok Pergarec, ki je 

Jadralni padalci vzl,etajo "peš" s pobočja. 

starta! z Vogarja, preletel vrh Triglava in 
pristal v Ratečah . Bogdanu Poharju je uspel 
prelet s štartom na Sv. Petru nad Begunjami, s 
preletom Triglava in s pristankom v Bohinju. 
Na občnem zboru so izvolili tudi nov odbor, 
predsednik je Franc Pukl, ter sprejeli pro
gram za novo sezono. Dogovorili so se, da 
bodo sestankovali ob petkih v prostorih 
Restavracije Center v Lescah, uredili štarte na 
Sv. Petru in na Dobrči, se udeležili tekmovanj, 
organizirali klubske tekme in pripravili 
piknike. 
Z jadralnim padalom ni mogoče skočiti iz leta
la. Jadralni padalci vzletajo "peš" s pobočja, ki 
je glavna prednost jadralnega padalstva. Pri 
vzletu so jadralni padalci popolnoma samos
tojni in ne potrebujejo nobenih pri9omočkov. 
Kupolo razprostrejo na tleh in jo pripravijo na 
vzlet. Padalo je konstruirano tako, da ga iz 
tega položaja s potegom vrvic hitro dvignejo v 
zrak, takoj zatem pa je pripravljeno na leten
je. Potrebno minimalno hitrost za vzlet 
dosežejo tako, da padalci stečejo nekaj 
korakov. Pri tem jim zelo pomaga čelni veter, 
ki učinkuje enako kot tek naprej. 
Da se bodo kandidati za jadralne padalce 
podali v zrak izšolani, imajo v Društvu jadral
nih padalcev Lesce-Bled svojega inštruktorja, 
ki jih pripravi na A izpit za jadralnega padal
ca. Z licenco A je pilot upravičen do tek
movalnega dovoljenja in do mednarodne 
pilotske izkaznice. Podrobnejše informacije 
lahko dobite na internet strani: http://djp
lesce.s5.net. 

/bJ Valerija Keršič 
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Gorenjska c. 41, 4240 Radovljica, 

tel.: 064/112 62J 

1 Ob predložitvi izrezanega oglasa vam v 
. '. ~ paketu nudimo 14-minutni. 

.......... ~)~: obisk solarija in fitnesa 
l...! 1 za samo 1400 SIT. 1 

1 

Odprto: 10, 22, sobota: 15 , 20, nedelja, prazniki zaprto 

OGREVANJE • HWENJE 

Stenske klimatske naprave 
z ·eno ali več enotami 

že od 150.000 SIT 
brez DDV 

Možnost obročnega odplačevania 

Goreniska 43, Radovliica, tel./fax: 064/71 O 134, GSM: 041 / 643 982 

MLADINSKI SERVIS RADOVLJICA, O.O.O. 
GORENJSKA CESTA 25, 4240 RADOVLJICA 
TEL.: 064/703 555, FAX: 064/703 551 

GSM: 041/715 063, 734 044 

••• • 
posredovanje dela za 

študente in dijake 
••• • 

organizacija prireditev 
••• • 

fotokopiranje 
.... • 

.iz~osoja prireditvenega šotora 
(36 X 18 m) 

1 

. 1 



Likovna in literarna govorica drugačnih 

Sijaj drugačnosti 
"Izkušnje nas učijo, da vsak otrok 
živi svojo neponovljivo zgodbo. 
Odrasli jih mnogokrat lahko le slu
timo. Zato so tiste pripovedi, ki jih 
je moč prepomati v pisnem ali 
likovnem ustvarjanju otrok, vre
dne več kot - čisto zlato. Takšne 
pripovedi zamavamo v knjigi Sijaj 
drugačnosti ... " Tako o knjigi dire
ktorica Zavoda za usposabljanje in 
varstvo v Dobrni Irena Artank. 

Anej Sam. Knjiga nas, ko jo 
odpremo in ·prebiramo, pre
seneti, čustveno napolni in 
vzradosti, obenem pa nas 
prisili k razmišljanju o "nor
malnem" in "drugačnem". 
Sam opozarja na pojav, da so 
največ gradiva dobili od 
otrok in mhidostnikov, manj 
pa od srednje generacije · in 
premalo od starejših. Prišel 
je do spoznanja, da osebje 
omenjenih ustanov goji 

labnja stran 
Mladinski servis Radovljica 

Izplačilo zaslužkov v 24 urah 
M ladinski servis Radovljica 

d.o.o., katerega večinski last
nik so radovljiški študenti, je 

prisoten v Radovljici na Gorenjski cesti 
. 25 zraven knjižnice že vse od leta 1992. 
Je naslednik mladinskega servisa Jese
nice-Radovljica, ki je bil ustanovljen že 
davnega l~ta 1985. 

24 ur na dan, 7 dni v tednu deluje 
avtomatski telefonski odzivnik, tel. 703 
550, kjer člani servisa lahko preverjajo 
informacije o napotnicah, računih in 
izplačilih . 

Knjigo so natiskali v Tiskarni 
knjigoveznici Radovljica v minu
lem letu. Sijaj drugačnosti je zbir
ka ustvarjalnega dela - likovne in 
literarne govorice drugačnih . Pod 
likovna in prozna dela ter pesmi so 
se podpisali ustvarjalci iz ustanov 
za vzgojo in varstvo oseb s poseb
nimi potrebami iz različnih krajev 
Slovenije, dela pa je zbral in uredil 

nežen in razumevajoč , ustvar- Tanja Savič - barvana žgana glina (Dom 
jalen in globoko človeški Matevža Langusa Radovljica). 

Mladinski servis ima svoje podružnice 
še na Jesenicah, Cesta maršala Tita 86, 
tel. 863 650, na Bledu, Prešernova cesta 
23, tel. 742 192 in v Tržiču, Trg svobode 
18, tel. 525 660. 
"Članom našega servisa poskušamo kar 
najbolj prihraniti čas, zato omogočamo 
naročanje napotnic po telefonu, tele
faksu in elektronski pošti. Napotnice 
jim pošiljamo na dom ali delodajalcem. 
Po dogovoru pošiljamo napotnice ob 
vsakem pričetku meseca skozi vse leto. 
Zaslužke izplačujemo v 24 urah po 
plačilu računa delodajalca ali letos tudi 
takojšnjo akontacijo 30.000 tolarjev že 
takrat, ko dobimo izpolnjeni potrdili 
delodajalca, ki se je v pogodbi zavezal za 
osemdnevni plačilni rok. 

Vsaka podružnica mladinskega servisa 
ima sklenjeno pogodbo z lokalnimi 
klubi študentov, katerim mesečno naka
zujemo sredstva za obštudijske dejav
nosti. Klubi študentov, v katere se včla
njujejo dijaki in študentje, nudijo svo
jim članom 40% popust za dejavnosti, 
kot so nakupi vstopnic za kino pred
stave, plavalne bazene, gledališke pred
stave, smučarske karte, fitnes, aerobiko, 
jezikovne tečaje, ... odn.os do svojih varovancev 

in da predvsem javno mnenje in 
njegovi ustvarjalci na različne 
načine mrtvičijo vsak prometejski 
duh. 

V zbirki so s svojimi likovnimi· deli 

prisotni tudi varovanci iz Doma 
Matevža Langusa Radovljica, in 
sicer Tanja Savič, Rosana Kozelj, 
Mici Cesar, Urška Emberšič, 
Barbara Ravbar, Milica Bjelič in 
Teja Medved. E. S. 

Na predvečer sv. Gregorja smo v Kropi "spuščali luči v vodo" 

Pozdravili smo prihod pomladi 
T udi letos se je na predvečer 

sv. Gregorja zibalo na gladi
ni bajerja nekdanje spodnje 

fužine preko 80 "barčic", ki so jih 
izdelali otroci iz Krope, pa tudi iz 
drugih krajev. 

letošnje "spuščanje barčic" lepo 
uspelo. 

običaj Gregotjevo in izdelke, kijih 
spustijo v vodo, gregorčki. 
Običaj "spuščanja luči v vodo" 
oziroma "spuščanje barčic", kot se 
običaj tudi imenuje v zadnjih 
desetletjih, v Kropi hvala bogu 
nikdar ni zamrl (za razliko od 
ostalih krajev, kjer so običaj pričeli 
po-novno oživljati v zadnjih letih), 
v zadnjih letih predvsem po zaslugi 
TD · Kropa. Dandanes kroparski 
_otroci in njihovi starši izdelujejo 
razne makete vigenjcev, plavžev, 
kladiv, mrež, cerkvic, hiš itd. iz kar
tona, lesa in papirja, v katerih gori 
sveča, in spuščajo takšne "barčice" 
na vodno gladino b_ajerja. 

Poleg posredovanja del dijakom in štu
dentom, za katere imamo izdano konce
sijo s strani Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, se ukvarjamo tudi z 
organizacijami gledaliških prireditev v 
Festivalni dvorani na Bledu in koncer
tov glasbenih skupin pod šotorom v 
raznih krajih po Gorenjski", je povedal 
Marijan Svab, direktor Mladinskega 
servisa. B. R 

Vsi otroci so bili za svoj trud po
plačani z veliko čokolado, najbolj 
izvirna "barčica" pa je bila nagraje
na z graverskim izdelkom, ki ga je 
prispeval Franc Murko. Celotno 
prireditev so popestrili otroci in 
odrasli, oblečeni v kovaška in fuži
narska oblačila, ki so bila značilna 
za Kropo v preteklih stoletjih, na 
čelu s fužinarskim sodnikom Bob
kom (Franc Žaberl) . Na tem mestu 
bi se zahvalil vsem, ki so na kakr- . 
šenkoli način pomagali, da je tudi 

Ta ljudski običaj ima svoje kore
nine po vsej verjetnosti v pred
krščanskem izročilu, po katerem v 
tem času sonce in svetloba prema
gata mraz in temo zime. Zakaj se je 
ta obifaj ohranil na predvečer sv. 
Gregorja (12. marec)? Po starem 
julijanskem koledarju, ki je bil v 
veljavi v Evropi vse do reforme 
koledarja, ki ga je izvedel . papež 
Gregor koncem XVI. stoletja, se je 
na ta datum pričela pomlad. Tak
šna je bila pač razlika v dnevih med 
starim in novim koledarjem. Kljub 
koledarski spremembi pa se je obi
čaj ohranil na predvečer sv. Gre
gorja in zato ponekod imenujejo ta ~ Bogožal,ec Toni, TD Krapa 

Mladinski servis Radovljica domuje na Gorenjski cesti 25 v Radovljici. Foto: B. R. 

J>OU\liui ~ ~ ~ J~ 
Prevozi, turizem, prodaja . vozil in servisi d.d. 
Titova 67, 4270 Jesenice, n.c.: 064/862 600, fax: 064/864 605; 
salon Jesenice: 064/861 175; servis: 064/864 444; 

a) s~rvis vozil b) popravila (kleparska, ličarska, mehanična) z visoko 
usposobljenim kadrom c) tehnični pregled vozfl d) odkup vozil po sistemu 
staro za novo ali komisijska prodaja e) ugodni kreditni pogoji 
(od_plačevanje tredita v enakih zneskih v celotnem plačilnem obdobju) 
f) svetovanje pri zavarovanju vozila in škodi gf vabljeni na testne vožnje 
z vsemi razpoložljivimi vozili h) SALON NOVIH VOZIL (odprto 8 - 17, 
sobota 8 - 12), PRODAJA RABLJENIH VOZIL (odprto 8 - 13, 15 ,- 16). 

Izjemno ugodna cena 
vozila LUPO 31 in 
prodaja vozil GOLF 

z brezplačno 
mehansko klimo. 
Vsi ostali popusti 

po dogovoru! 
Pričakujemo vas v 
našem salonu na 

Jesenicah! 

(@ POOBLAŠČENI PRODAIALEC IN SERVISER VOZIL ZNAMKE VW (@ 

suomladanska opravila na vrtu 

Cas je za zatiranje škodljivcev 
P o končane~ obrezovanju sadnih dre

ves lahko · začnemo s predpomladan
skhn škropljenjem, ki je namenjeno 

zatiranju odraslih insektov, jajčec in ličink, 
prezimelih na sadnem drevju, kot tudi tistih, 
ki so se zgodaj spomladi p~elili nanj. 

To so predvsem listne uši; kaparji, sadne prši
ce, bolšice in jablanov cvetožer. Naštete ško
dljivce zatiramo z oljnimi pripravki: BELO 
OLJE, FOLIDOL OLJE ALI OLEO ULTRA- · 
CID 100 EC. Za omejitve primarnih okužb z 
glivičnimi boleznimi, k9t so škrlup, monilija, 
breskova kodravost in druge, ·priporočam 
uporabo bakrenih pripravkov CUPRABLAV
Z, . KUPROPIN IN KUPRO 190 se. 
Predpomladansko škropljenje opravimo v 
času brstenja do razvojne faze "mi~e uho". 

Pomembno je, da škropljenje sadnih dreves 
opravimo temeljito oz. da škropivo pride do 
vsake veje. 

Ko smo v zelenjavnem vrtu že pripravili 
gredice,jih lahko pognojimo z organskimi ali 
organsko-mineralnimi gnojili, s katerimi 
izboljšamo fizikalne in kemične lastnosti tal in 
zagotovimo dovolj hranilnih snovi za nemo
ten razvoj rastlin. Za gnojenje uporabimo: 
BIOSOL, BIOPOST, BIOGRENA in druga. 
Neposredno pred setvijo ali sajenjem pri
poročam uporab9 mineralnih gnojil, kot so: 
NPK 15:15:15, PLANTELA UNIVERZALNO · 
GNOJILO ali GARDIN. 

~ pripravila Trgovina Domači.ja Globoko.: 
Tanja Georgievski, univ. dipl. inž. kmet. 

jtkatna ;fflaguiat 
Rpslta ao. 4248 Jute. 

ttt: 06~/718•782 

Izbirajte med našimi dobrotami: 
• velko~ police Onak~ve, orehove, -~~ 

. lešnikove> in še marslkaJ drugega 
• gpečeme vam šdllko _v testu 
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