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Dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo in šport, bo danes odprl nov olimpijski bazen

Danes

začetek

IZ VSEBINE

kopalne sezone

• P.OGOVOR:
Marjan Kunej, avtor
knjige Kamna Gorica na
nakovalu časa
Stran 7

anes, 11. junija, ob 16.30 uri,
bo dr. Slavko Gaber, minister
za šolstvo in šport, odprl obnovljeno kopališče Obla gorica, s či
mer se bo pričela letošnja kopalna sezona. Slavnostna otvoritev se bo sicer
pričela že ob 16. uri za nastopom
leške godbe, ob 17. uri pa bodo bazen
preizkusili tekmovalci.

D

• NOVINARSKI KROŽKI:
Pr$'dstavljajo se učenci
OS F. S. Finžgar
Stran 8 in 9

Od l. do 13. junija poteka predprodaja vstopnic z 20 odstotnim popustom. Za celoletna vstopnico je treba
odšteti 8.800 tolarjev (za družinskega
člana 3.000 tolarjev). Cene so glede
na lansko leto nespremenjene. Od
14. junija bo v ponedeljkih, sredah in
petkih od 21 . do 22. ure mogoče tudi
rekreacijsko plavanje. O tem, kako so
potekala obnobitvena dela na kopališču, smo se pogovarjali z Jožetom
Rebcem, predsednikom plavalnega
kluba Park Hotel Bled. (stran 4) C. P

• Razglednica Muzejev

radovljiške občine

Stran 6

Čestitamo ob
dnevu državnosti!
Uredništvo

Maryanca

Jemec Božič,

Olimpijski bazen na lokaciji Vurnikovega projekta

Z majske seje

občin skega

"Kc;pališče

Obla gorica".

Foto: Alojz Vengar.

sveta

Izguba Komunale
v

esta seja sveta je potekala v
znamenju negativnega poslovanja javnega podjetja Komunala, svetnike pa je zaposlil tudi pregled osnovnošolskega prostora ob
pripravah na devetletko ter izhodišča
za ustanovitev nove lokalne turistične
organizacije.

ima občina lastninske deleže ter novega direktorja Alpskega letalskega centra. V času poletne vroči n e pa se svetniki, za enkrat še potiho, pritožujejo
glede zatohlosti in neudobnega sedenja v zastarelo opremljeni veliki
sejni dvorani, saj se seje velikokrat
zavlečejo v pozne večerne ure.

Med drugim so potrdili poslovanje
krajevnih skupnosti in podjetij, kjer

Več

S

Med-jedek,
1975,
akvarel in
tuš, 26xl8.

w-= •

=• •

..... ····- -

.........
talaAe
•

©@~rntu~lR1©~

Rožna dolina 40, 4248 Lesce, tel.: 064ll18-502, fax: 064n18-521
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o delu občinskega sveta na drugi, in
trelji strani.
E. S.

Ljubljanska 9 RADOVLJICA
Tel. 064/ 700 400

Ugodni popusti !
Najcenejši pogovori

Ob dnevu driavnostl
oblanom lestltamol

SDS

Prodajna mesta:

POOBLAŠČEN/PRODAJALEC

~
r

Kranj: AVAS d.o.o.
Britof 135
Tel.: 340 400,040 410 730
Tržič: SIGMA ELECfRONIC d.o.o.
Predilniška 16
Tel.: 526010

®

~SI.MOBIL

Radovljica

prodajalec

Kranjs~a 4, Radovljica (~avba lntertradea)
tel.: 064/714 914,712 440,715 664 int. 280
Odprto: B• 19.30, sobota: B• 11
IATA

Radovljica

Pohod so onwgolt1' Aquarlum Lesce, Avtohtla Mag1ster RadovYlca, Bmma glasbene lestltke Lesce,
.Avtohtla Meze La,c-ovo, Kapya RadovYlca, Orby Lesce, Pekarija Magular, Avt2 L!sce,
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Vpočastitev dneva državnosti vas vabimo na 3. rekreacijski pohod, ki bo vpetek, 25. 6. 1999 s štartom
ob 9. uri pred osnovno šolo A. T Linhart v Radovljici s ciljem na gozdni učni poti. Na cilju bo vsak
udeleženec prejel spominsko priponko in fotografijo. Za pohodnike bo ob zvokih harmonike
organiziran piknik. Vprimeru deževnega vremena bo pohod v soboto, 26. 6. 1999 ob istem času.
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TRADICIONALNA JESENSKA POTOVANJA
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• AMERIŠKI ZAHOD
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DEZELNE NOVICE
Ustanovljeno društvo za varstvo okolja Radovljica
V torek, prvega junija, je bilo v Radovljici ustanovljeno Društvo za varstvo
okolja Radovljica. Predsednik je Janez Resman, dr: med., podpredsednik
pa ing. Jože Pajer. Društvo šteje 27 članov, celoletna članarina znaša za
aktivne člane 2000_ tolarjev, za upokojence 1000, za osnovnošolce in dijake
pa je brezplačna. Ze na ustanovnem občnem zboru so se dotaknili žgočih
problemov, ki jih tarejo. Sprejeli so kratkoročni in dolgoročni program
društva. V kratkoročnem si bodo prizadevali, za optimalno izvedbo AC,
sanacijo dh'.iih odlagališč in črnih gradenj, za skupne akcije za čiščenje
okolja, vzpostavitev reda in čistoče na celotnem področju mesta, ureditev
spomeniško zaščitenih področij: Obla gorica, Voljčev hrib, Sotočje, ureditev poti in okolice od avtobusne postaje do gostinske šole, ureditev
Pristave in Mestnega parka in za vzdrževanje gozdne učne poti. V dolgoročnem programu pa se zavzemajo ia realizacijo vzdrževanja turistično izobraževalnih znamenitosti: gozdne učne poti, Voljčega hriba, Oble gorice,
Dolnice, Sotočja, za predlog in pripravo osnutkov odlokov o psih, o javnem
prometu in parkiranju v Radovljici. Prizadevali si bodo za sprejem odloka
o gozdni učni poti, pripravljajo tudi idejne projekte in programe za turistično kulturno promocijo Radovljice in občine. Prizadevali si bodo za
revitalizacijo Grajskega parka, organizacijo predavanj, posvetovanj in razstav na temo o varstvu okolja. K sodelovanju bodo pritegnili tudi osnovne
šole. Prizadevajo si tudi za izgradnjo kolesarskega omrežja v občini. V. K

Upokojence vnovič vodi Matija Markelj
Matija Markelj je bil ponovno izvoljen za predsednika Zveze društev
upokojencev občin Bled, Bohinj in Radovljica. Zvezo sestavlja 13 društev
upokojencev s 5557 člani. Občina Radovljica ima 4505 prejemnikov pokojnin od tega je članov 3019 ali 66,9%. Skupaj je na tem območju osem
društev upokojencev. V občini Bled so tri društva upokojencev. Od skupnega števila 2641 upokojencev je 1538 članov DU ali 58,2%. V občini
Bohinj je 1232 prejemnikov pokojnin, od tega je organiziranih v dveh
društvih upokojencev 1000 članov ali 81,16%. Zveza DU občin Bled,
Bohinj in Radovljica svojo dejavnost izkazuje v koordinaciji aktivnosti
področju športno-rekreaktivnih aktivno-stih, pobudah za izobraževanje za
tretje življenjsko obdobje. Zveza DU deluje tudi v koordinaciji z lokalnimi
skupnostmi in drugimi strokovnimi institucijami. Skrbi za upravljanje
doma upokojencev Radovljica in med drugim sodeluje pri razreševanju
stanovanjskih zadev upokojencev v okviru stanovanjskega sklada PIZ. So
tudi kadrovska baza za organe ZDUS (kjer imajo delegata v občnem zboru,
člana v upravnem odboru in v kadrovski komisiji) in pobudnika za varstvo
zdravstvenega varstva pravic s področja pokojninskega in zdravstvenega
V. K
zavarovanja oziroma varstva.

Krajevni praznik Begunj
počastitev krajevnega praznika 4. maja v Begunjah, so v tamkajšnjem
graščinskem parku pri spomeniku talcev svet krajevne skupnosti, izvršni
odbor območnega odbora ZZB NOB Radovljiva, gasilsko društvo in
podružnična šola vzajemno izvedli vsakoletno proslavo. Spomnili so se 4.

V

maja 1945. leta, ko so borci Kokrškega odreda osvobodili 623 jetnikov iz
gestapovskih zaporov in Begunje. Krajevna skupnost je vzorno posrbela za
ureditev grobišča talcev in okolice, gasilci pa so za izvajalce kulturnega programa postavili šotor, ki jih je zaščitil pred dežjem. Proslave so se razen
gomačinov udeležili preživeli ' jetniki, njihovi svojci in št~vilni občani
Zirovnice, Jesenice, Tržič, Kranj in Bled. Kot vedno na ta dan so bili
navzoči tudi predstavniki skupnosti borcev Kokrškega odreda. Brane Gogala, predsednik sveta KS Begunje, je v pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo zaradi množične prisotnosti domačinov in gostov ter poudaril
pomen krajevnega praznika.
J. R.

Štafeta solidarnosti 1999
Mladi forum Združene liste socialnih_ demokratov je letos že drugo leto
zapored pripravil dobrodelni projekt Stafeta solidarnosti. V okviru Stafete
solidarnosti smo v treh dneh prekolesarili preko 750 km po Sloveniji in zbirali sredstva za SO~ varno hišo ter opozarjali na problem nasilja nad
ženskami in otroki. Stafeta solidarnosti je krenila na pot 20. maja v Mariboru, potovala preko Ptuja, Kidričevega, Slovenske Bistrice, Oplotnice,
Slovenskih Konjic do Celja, kjer je sledil dobrodelni koncert skupine
~UDE. V pet~k, 21. maja, se je iz Kranjske Gore začel še gorenjski del
Stafete solidarnosti in preko Jesenic in Bleda prispel tudi v Radovljico. V
Radovljici je premočene kolesa1je toplo' pozdravil tudi župan občine
Radovljica Janko S. Stušek. V pozdravu je posebej poudaril nujnost opozarjanja pred ysakršnim nasiljem in zaželel kolesarjem varno in srečno pot.
Drugi dan Stafete solidarnosti se je zaključil v Ljubljani z okroglo mizo na
temo nasilja nad ženskami in otroki ter dobrodelnim koncertom na
Metelkovi. Zadnji dan pa so kolesarji opravili pot od Ljubljane preko
Vrhnike, Postojne, Kopra do Fiese, kjer je sledil zaključni žur in koncert 12
glasbenih skupin.
U: J.

Pogovor o politiki Slovenije do Slovencev po. svetu
V torek, 15. junija, ob 19.30 uri bo v veliki sejni sobi občine Radovljica
Mihaela Logar, državna sekretarka za Slovence po svetu, govorila o politiki
Slovenije do Slovencev po svetu. Sodelovali bodo tudi predstavniki
slovenske manjšine iz Avstrije in Italije.
C. P.
Deželne novice, 11. junij 1999. Izhajajo enkrat mesečno. Cena 1 SIT. Prejemajo ga vsa
gospodinjstva v občini Radovljica. Ustanovitelj in izdajatelj: Občinski svet Radovljica.
Uredništvo: Ivan Puc (odgovorni urednik), Peter Colnar (pomočnik odgovornega urednika), Albin Lampe, UrošJauševec, Bine Meglič, Janez. Resman, Rafael Podlogar (člani).
Sedež glasila: Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica. Lahko nas domte tudi na telefonu 718
636 (med delavnikom od 9. do 12. ure). Email: specom@specom.si. Organizacija, novinarska in grafična priprava: Specom d.o.o.-Radovljica, p.p. 39. Tisk: Delo TČR Po
mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-1475/97 z dne 24.12.1997 spada časo-pis med
proizvode informativnega značaja na osnovi 13. toc11.e tarifne številke 3 tarife davka od
prometa proizvodov in storitev, za katerega se plačuje 5 % davek od prometa proizvodov.
Časo-pis Deželne novice je vpisan v evidenco javnih glasil pod zaporedno številko 1522.

Majska seja občinskega sveta - Nadaljevanje s l. strani

Krajevne skupnosti so
predstavile svoje načrte
a začetku majske seje občin
skega sveta je svetnik Zvone
Prezelj opozoril župana, da
zopet ni na dnevnem redu sprotnega
poročanja občinske uprave o dogajanju v zvezi z gradnjo avtocestnega
odseka Vrba - Peračica, k čemur jih
zavezuje sklep, sprejet na eni izmed
prejšnjih sej. Zupan je menil, da se ni
zgodilo ničesar, o čemer že ne bi bili
seznanjeni, predvsem pa minister
Bergauer še ni določil srečanja z
občinsko upravo.

N

Pomočnik predstojnika za prostor
Janez Horvat je potrdil, da država pripravlja idejni projekt JV koridorja,
razgrnila pa bo verjetno poglobljeno
in nivojsko različico, predvidoma julija, bolj verjetno pa avgusta. Z razgrnitvijo v času dopustov uprava ni zadovoljna, zato bo najbrž predlagala
državi, da projekt razgrne v septembru. Prispela je že tudi študija obojestranskih priključkov na območju
Smidovega, .ter osnutek dvostranskega oskrbovalnega centra. Več kot
sedemsto krajanov Radovljice in Lesc
se je z zbranimi podpisi zavzelo za
severno, če država ne bo pristala na
izgradnjo poglobljene JV različice.
Po usklajevanju glede dnevnega reda
so za govorniškim odrom imeli prednost direktorji podjetij, kjer ima
občina svoje deleže, v nadaljevanju
pa predstavniki krajevnih skupnosti.

Poslovna poročila Almire,
podjetij Iskre in Sporta EL

2000

·

Direktorica Almire Breda Bregar se
seje ni udeležila, kljub temu so svetniki lanski izkaz uspeha potrdili.
Almira je lani poslovala pod vplivom
izredno neugodne makroekonomske
politike države do delovno intenzivnih panog, finančne nediscipline
kupcev ter izredno velikih likvidnostnih težav. Konec leta so se odločili za
sanacijo s prisilno poravnavo, ob tem
pa so občinski Jsrediti postali delniški
deleži občine. Zupan je na matično
telo apeliral, naj sprejme stališče do
občinskega deleža Almirinega premoženja. Sicer pa v podjetju menijo,
da bi bila sanacija lahko uspešna, saj
so upniki naklonjeni predlaganim
rešitvam v izdelani finančni reorganizaciji družbe. Ob reviziji poslovanja
so rezultati prikazani realneje, v
različici poslovanja družb Almira in
Almiratrade. Zadnji dan v letu je bila
tako bilanca med podjetjema uravnotežena v višini 1,12 miljarde tolaijev
zaradi pobotanja medsebojnih terjatev in dolgov.
Občina je tudi solastnica podjetij,
naslednic Iskre na Otočah .
V Iskri Instrumenti se ukvarjajo z
razvojem, proizvodnjo in trženjem
električnih in elektronskih merilnih
instrumentov in naprav, občinski
delež pa je 6,63 odstotkov. Več kot 80
odstotkov svojih izdelkov prodajo na
tuja tržišča, v Nemčijo četrtino. Podjetje ima okoli dvesto zaposlenih,
plače pa so se od predlani povečale
za 14 odstotkov in so urejene s kolektivno pogodbo. Izguba v višini 8 milijonov je posledica slabega decembra,
izvršenih letnih revalorizacijskih
učinkov in izločitev neizterjanih terjatev. Realizacija prodaje je zaostala
za načrtovano za 12 odstotkov, glede '
na predlansko pa za 9 odstotkov.
Letos nadaljujejo s prodorom na tuja
in domača tržišča . Se naprej bodo
skušali poslovati z nižjimi stroški.
V Iskra Orisu ima občina 6,6 odstotni delež, kar je skoraj milijon tolarjev.
Osnovna dejavnost podjetja je izdelava orodij in naprav ter kl asično

Občina je sklenila ponoviti razpis posojil za nakupe stanovanj in stanovanjskih hiš. Na razpis, ki je potekel 5. maja, se je prijavilo 34 prosilcev, od tega
22 za nakupe stanovanj, 7 za novogradnjo in 5 za obnovo fasad v starem
mestnem jedru. Število prosilcev za nakupe stanovanj je bilo večje od predvidevanj predvsem zaradi stano".,anjske problematike tistih, ki živijo v stanovanjih last Plamena Krope, KZK Sava Lesce ter Verige Lesce, in imajo
prednostno pravico odkupa stanovanja. Zato bo občina razpis ponovila,
prosilcem pa omogočila subvencioniranje obrestne mere. Z banko bo sklenila pogodbo o subvencioniranju obrestne mere v predvideni višini 10 milijonov tolarj~v. Ta znesek bo zagotovil posojilni potencial, ki bo prosilcem
zagotavljal posojilo po T+3 za dobo 10 let. Ne bodo pa ponovili razpisa za
obnovo fasad.

vzdrževanje strojev in naprav.
Trenutno je zaposlenih 17 delavcev,
pozitivno poslovanje pa načrtujejo
tudi za letos. Podjetje je nastalo pred
šestimi leti kot hčerinska firma Iskre
Instrumentov, in je večina prihodka
ustvarila z vzdrževanjem orodij za
matično podjetje. Ker od letos to
dejavnost opravlja samo, bo Iskra
Oris izpad med drugim skušalo nadomestiti z zunanjimi kupci ter pridobivati naročila višjega cenovnega razreda. Problem so visoka stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, direktor
Marjan Šifkovič pa napoveduje tudi
zmanjšanje plač zaposlenih in kooperantov.
Iskra Amper ima osem zaposlenih,
izdelujejo pa merilno opremo in
instrumente . Delež občine je 200
tisoč tolarjev. Po besedah direktorja
Franca Zupana je podjetje poslovalo
z dobičkom 1,4 milijona od 59 milijonov tolarjev čistega prihodka, ta
trenutek pa zaradi izpada Iskrinih
naročil poslujejo z izgubo. Zaposleni
želijo odkupiti občinski delež, prav
tako pa tudi v podjetju Iskra Ga-la
(direktor Slavko Bevc), galvanika in
lakirnica, saj ta znaša le 160 tisoč
tolarjev.
Nejasnosti pa se dogajajo okoli
občinskega podjetja Sport EL 2000.
Podjetje je leta 1990 ustanovila
občina preko Alpdoma z namenom,
da bi Elanu zagotovili denar za nadaljevanje proizvodnje. Preko Sporta El
2000 je vlada nakazala 2 milijona
nemških mark, kot garancijo pa je
podjetje dobilo Elanove proizvode
(smuči), za katere pa ni jasno, kaj se
je z njimi zgodilo, oz. obstaja utemeljen sum, da je občina s premoženjem
podjetja Sport EL 2000 slabo gospodarila. V maju je občina podjetje
dokapitalizirala in tako zaščitila
premoženje ustanovitelja.

Vzdrževanje cest je breme
za krajevne skupnosti
Predstavniki KS so svetu predložili
bilanco prihodkov in odhodkov za
minulo leto, predstavili pa so tudi
smernice dela za tekoče leto. Predsednik KS Begunje Branko Gogala je
opozoril, da je najtežje vzdrževanje
cest, ki so jih krajani večinoma
zgradili s samoprispevkom, pa tudi
sicer je prostovoljnega dela in lastne
udeležbe krajanov več kot pa v mestu.
Za vzdrževanje cest ter cestnih objektov in asfaltiranje so porabili skoraj
sedem milijonov od skupno dobrih
enajstih milijonov odhodka. Tudi v
KS Brezje je bila največja odhodkovna postavka asfaltiranje cest, v ta
namen je od porabljenih 4,5 milijona
občina prispevala 2,8 milijona. Letos
bodo asfaltirali tudi cesto Globoko Dobro polje in obnovili oporni zid v
Gabeli. V načrtu pa ni sanacije usada,
ki je nastal na cesti iz Brezij proti
Peračici. Usad si je že ogledala
komisija, ki je ocenila, da je sanacija
potrebna, vzrok pa je verjetno nastal
zaradi poseke. V Kamni Gorici so
razpolagali s skoraj štirimi milijoni,
preko javnih del pa so zaposlovali

delavce za komunalna dela. Tudi v
KS Kropa je največ stroškov zahtevalo
vzdrževanje cest, pluženje, investicija
v javno razsvetljavo ter gradnja igrišča
pri pokopališču. Za promocijo kovaške obrti bo UKO na 'placu' postavil kovano ograjo, razširiti pa nameravajo tudi pokopališče ter sanirati
hudournik. KS Lancovo je prav tako
največ vlagala v komunalno urejanje
kraja. Za asfalt na Spodnjem Lancovem so porabili dobre 4 milijone,
rekonstruirali so del ceste v vasi Vošče
ter poljske poti na Spodnji Lipnici.
Za vzdrževanje in pluženje cest so
veliko prispevali tudi krajani sami.
Lani je pričelo delovati tudi društvo
upokojencev in športno društvo .
Predsednik Gaber Pesjak je povedal,
da je pri njih zelo živahno družabno
življenje, kar 15 odstotkov sredstev pa
je namenjenih pomoči krajanom po
domovih in otrokom. KS Lesce je
razpolagala s 17 milijoni, letos pa bi
radi uredili železniško ulico in
Družbeni center, zgradili nov žarni
zid na pokopališču, želijo pa si tudi
p.ov gasilski dom. KS Ljubno je od 9
milijonov ostalo še 3 milijone za
prenos v letošnje leto. Lani so
zgradili več kolektorjev za odvodnjavanje odpadnih in padavinskih voda
ter priklopili obstoječe individualne
kolektorje, dobili pa so že tudi del
sredstev za izgradnjo in obnovo
pokopališča. Predsednik sveta KS
Mošnje Janko Lavrič je pozval svetnike, naj čimprej sprejmejo nov
statut, kjer bo na novo opredeljena
KS Otok, do takrat pa bodo prekinili
z investiranjem. Od 10 milijonov
razpoložljivih sredstev so jih porabili
7 milijonov, od tega dobra 2 milijona
za asfaltiranje krajevnih cest. Svetnik
Bogomir Vnučec je menil, da na
sprejetje statuta ni treba čakati, saj je
Otok že nova krajevna skupnost,
torej se investiranje lahko nadaljuje.
Največji problem v KS Podnart so
neasfaltirane ceste v dolžini kar tri
kilometTe, ki jih krajani s prostovoljnim delom vzdržujejo sami, sami
pa vzdržujejo tudi fasado kulturnega
doma. Potrebna bi bila sanacija
opornega zidu pred mrliško vežico in
asfaltiranje dela ceste iz Rovt do meje
z občino Kranj. KS Radovljica je lani _
izdala video kaseto o gozdni učni poti
ter pripravila razstavo o kritičnih
točkah v starem mestnem jedru, letos
pa med drugim nameravajo hortikulturno urediti Volčji hrib. Predsednica
Nada Gatej Tonkli je opozorila
občino, naj čimprej sprejme zazidalni
načrt središča Radovljice in uredi
promet v starem jedru. KS Srednja
Dobrava je porabila dobrih 5 milijonov od skupno 9,5 milijonov prihodkov, 2 milijona so dobili iz
občinskega proračuna za investicije,
3 milijone pa so prispevali krajani.

Svet soglaša z novim direktorjem .ALC
Svet javnega gospodarskega zavoda
Alpski letalski center Lesce-Bled je
pred kratkim izmed sedmih kandidatov za novega direktorja izbral

Poročilo

Komunale Radovljica o lanskem poslovanju

Direktorica Komunale odgovarja na županove očitke
K

omunala Radovljica je lani
ustvarila za 29,6 milijona
izgube. Kljub temu, da je
uresničila mnoge pomembne projekte kot so nadaljevanje gradnje plinovodnega omrežja, kanalizacij in
vodovodtiega omrežja, sanacija deponije Crnivec, uvedba zbiranja
posebnih in nevarnih odpadkov,
popis lokalnih cest in priprava
različne projektne dokumentacije,
pa je negativno poslovanje povzročilo precej nezadovoljstva na občin
ski upravi, med nekaterimi svetniki
pa dvom o zadovoljivem delovanju
skupščine in nadzornega sveta Komunale.

Župan je na seji občinskega sveta
posredoval nekaj kritičnih točk, ki bi
jih Komunala in občina morali urediti. Kot prvo je očital, da Komunala
še ni pripravila novega ustanovitvenega akta glede na to, da je bila
delitvena bilanca med občinami že
opravljena. Direktorica Komunale
Bernarda Podlipnik zavrača krivdo,
saj naj bi bile določene postavke v
delitveni bilanci nepravilno tolmačene glede novega Zakona o lokalni
samoupravi. Za mnenje so zaprosili
Inštitut za gospodarsko pravo ,
odgovor pa posredovali občini, ki
naj bi odpravila nepravilnosti, a do
danes se na to še ni odzvala.
Naslednja sporna točka so infra-

Viljema Ekarja iz Tupalič pri
Preddvoru. Z izbiro pa so
morali soglašati tudi občinski
svetniki, katerim je bodoči direktor predstavil glavne smernice svojega dela. Kot dolgoletni član ALC-ja pozna dolgoročne usmeritve javnega zavoda, njegovo vodenje pa od tega
ne bo odstopalo, je poudaril za
govor-niškim odrom v sejni
sobi. Letališče si že nekaj časa
prizadeva zmanjšati hrup, še
učinkoviteje pa bi bilo asfaltiranje vzletne steze, za kar se bo
Ekar zavzemal, ob tem pa tudi
za kolesarsko stezo in pločnik
za pešce do letališča. Turizem
bo ostal najpomembnejša
dejavnost ALC-ja, uspešnost
tega pa je odvisna tudi od lepega vremena, je še dodal. Novi
direktor bo novo delovno
mesto zasedel l. septembra, do
takrat pa še opravlja delo
učitelja na eni izmed srednjih
šol.
Pri tukajšnjem Centru za socialno delo deluje stalna
komisija za razvrščanje otrok
in mladostnikov z motnami v
telesnem in duševnem razvoju.
Občinski svet je na majski seji
potrdil zamenjavo dveh članic,
tako da zdaj v komisiji delujejo
predsednica dr. Lucija Baumgartner (pediatrinja iz Radovljice) ter članice dr. Albina
Alijeski (specialist splošne medicine iz Bleda) , dr. Gabriela
pebeljak (pedopsihiatrinja iz
Skofje Loke), dr. Marija Benedik (prof. defektolog iz Lesc),
Miloša Kos Ovsenik (dipl. psiholog iz Lesc) ter Barbara Drole (dipl. soc. delavka iz Bleda).

Lokalna turistična organizacija in pospeševanje turizma
Konec avgusta je pričel veljati
Zakon o pospeševanju turizma
inje namenjen učinkoviti organiziranosti vseh ključnih tu-

strukturni objekti v lasti občine, ia
katere bi morala Komunala podpisati z občino pogodbo o izvajanju
javne službe na teh objektih. Očitek,
da Komunala ni predložila seznama
teh objektov, pa je Podlipnikova
zavrnila, saj je bil predlog pogodbe
skupaj s seznamom infrastrukture
predložen občini že v preteklem
mandatu, le da občinska uprava ni
tega posredovala novemu županu.
Komunala tudi zanika, da bi neusklajeno z zakonodajo pripravljala
investicije javnega značaja, in da je
pripravila premalo odlokov oziroma
naj bi pripravila le odloke s področja
ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih voda in oskrbe s plinom.
"Komunala pripravlja vse investicije
v skladu z dogovorom in sprejetim
proračunom posameznih občin ter v
skladu z Zakonom o javnih naročilih. Kar pa zadeva pripravo
odlokov, smo pripravili vse odloke,
ki zadevajo varovanje vodnih virov,
odloke o obalnih režimih, odvajanju
in čiščenju odpadnih voda, o merilih
in kriterijih za priključitev na komunalno infrastrukturo, poleg tega pa
še vrsto strokovnih podlag, ki so jih
občine potrebovale za pomembne
investicije v infrastrukturo," odgovarja Podlipnikova.
Občina je že v preteklem mandatu
naročila izdelavo splošnega katastra,
ki ga je pripravilo podjetje Monolit.

rističnih dejavnikov in njihovemu sodelovanju pri oblikovanju in trženju celovite turistične
ponudbe. Na občini so pripravili izhodišča za izvajanje in prilagoditev lokalne turistične
organizacije (LTO) temu zakonu. Prilagoditi se mu bodo
morale predvsem lokalne
skupnosti, če bodo želele sodelovati pri pospeševanju turizma
in pridobivati finančna sredstva, ki jih predvideva zakon.
Občina Radovljica je lani z
analizo ugotovila, da izpolnjttje
formalne pogoje za pridobitev
statusa turističnega območja status sta do sedaj pridobili
Postojna in Kranjska Gora predhodno pa je potrebno registrirati lokalno turistično
organizacijo. Ker zakon dopušča, da se lokalne skupnosti
organizirajo v skladu s svojimi
zmožnostmi in interesi, je
občina proučila možnost organiziranja LTO skupaj z javnim
zavodom Linhartovo dvorano,
kar bi bilo racionalnejše in v
povezavi z naravo turistične
ponudbe v radovljiški občini.
Na občini pripravljajo odlok o

Po besedah Podlipnikove pa s strani
občine ni prišlo do dogovmjene
izmenjave podatkov, torej je problem neizvajanje podpisanega protokola med Komunalo in občinsko
upravo.
Splošni stroški Komunale so previsoki in bremenijo posamezne dejavnosti izvajanja gospodarskih javnih
služb. Kaj meni o tem Podlipnikova?
Da visoki splošni stroški nastajajo
tudi zato, ker podjetje opravlja
strokovne naloge za občino (priprava odlokov, investicij idr.), ki dosedaj
niso bili plačani in jih tudi cena
posamezne dejavnosti ne more pokriti, opravila pa so nujna za delovanje občine .
Komunala tudi zavrača obtožbe
glede najemanja kreditov brez
soglasja občine ter glede izobrazbe
zaposlenih, ki naj bi bila nesorazmerna z nalogami, ki jih opravljajo. Izstop Bleda iz skupnega JP
Komunala Radovljica pa je po mnenju direktorice Komunale njihova
legitimna pravica, bi ga pa bilo treba
izpeljati na način, ki ne bi oškodoval
občine Radovljica. .
Ob vseh naštetih nepravilnostih, ki
naj bi jih zagrešili občina ali
Komunala, pa ostaja najpomembnejše dejstvo, da je za izgubo predvsem kriv cenovni režim. Cene so
nespremenjene že nekaj let, to pa je
vzrok izgube tudi pri pogrebni in

ustanovitvi LTO, saj bodo le
tako lahko pridobivali denar iz
državnega proračuna. Obenem se zavedajo, da je pospeševanje turizma odvisno od
posameznikov, zlasti pa od turističnih društev, ki so 'bila in
bodo gonilna sila turističnega
razvoja' (citat iz gradiva za sejo
občinskega sveta). Nekateri
svetniki so podprli združitev
lokalne turistične organizacije
zJZ Linhartovo dvorano, drugi
so menili, da bi bilo delovanje
uspešno le ob primerni kadrovski strukturi. Slišati je bilo
tudi, da bi morala LTO biti
samostojen zavod, saj bi tako
trpela kakovost delovanja vsakega od zavodov. Ideja, da bi k
Linhartovi dvorani pridru-žili
tudi Galerijo Šivčeva hiša, pa je
po mnenju direktorice Mu~ejev radovljiške občine Verene
Stekar Vidic strokovno neutemeljena. Tajnik Jože Rebec
pa zagovarja vlaganje tam, ~jer
so že začetni pogoji, to je v
Linhartovo dvorano, s tem pa
bi ta dobila tudi večjo možnost
razvoja.
h Eva Senčar

Občinski svet je pou·dil novo Lokalno akcijsko skupino zapreventivo odvisnosti Občine Radovljica. Skupina je na območju
bivše radovljiške občine delovala šest let, ker pa sta občini Bled
in Bohinj letos ustanovili svojo, je bilo treba LAS imenovati
ponovno ter ji tako podeliti pravnoformalni status. Dvanajst
članov je iz izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih ustanov
ter policije, sodstva in nevladnih organizacij, strokovna
sodelavka skupine pa je .fyfajda Dežman, svetovalka za
družbene dejavnosti na OR Clane povezuje strokovni pristop
ter poklicno in interesno posvečanje mladim in njihovim
potrebam. Pomembnejši programi LAS-a do sedaj so bili
posvetovalnica za mlade v Radovljici s telefonom za mlade
TOM, program- Igralna skupinska terapija, tabor za mlade s
težavami v razvoju, kreativne delavnice, humanitarno prostovoljno delo mladih, program Odkrivajmo in preprečujmo vse
.,-oblike zlorab in še bi lahko naštevali. Radovljiška LAS je med
voq.ilnimi v Sloveniji in je bila predlani zaradi aktivnosti na
seminarjih, konferencah in drugih srečanjih gostiteljica delegacije šestih evropskih držav v okviru projekta Phare, lani pa je
izobraževala delegacijo iz Makedonije. Skupina se sestaja vsakih štirinajst dni v prostorih Občine Radovljica, sredstva za delovanje pa so zagotovljena v letošnjem proračunu.

Bernarda Podlipnik, direktorica Komuna/,e Radovljica.
pokopališki dejavnosti, delno pa tudi
pri kanalščini in pitni vodi. Država je
neposredni nadzor nad cenami
pogrebnih in pokopaliških storitev
sprostila že predlani, lani pa tudi
nad cenami ravnanja z odpadki.
Slednje mora, po predhodno pridobljenem mnenju Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj, potrditi občina. Komunala novih cen še ni
uspela uveljaviti, saj je mnenje z ministrstva prispelo šele januarja. Nadzorni svet se je sestal dvakrat, prvič v
tem mandatu, po županovem mnenju je začel delovati prepozno. Na
zadnji seji je ta sprejel sklepe, ki
zavezujejo Komunalo, da pripravi
izhodišča za nove cene, uskladi pa
naj tudi poravnavo v zvezi z založenimi' sredstvi Komunale za plinifikacijo mesta Radovljice. Na izgubo
je v pretežni meri vplivalo odlaganje
odpadkov, saj so jih julija pričeli
odvažati na Malo Mežakljo, stroški
deponiranja pa so se ob tem potro-

Foto: Alojz Vengar.

jili. Obenem je bilo potrebno pričeti
s. sanacijo prejšnjega odlagališča na
Crnivcu. Dejavnost, ki je predlani še
prinašala dobiček, je lani že začela
izkazovati izgubo, ob nespremenjenih cenah pa je bilo to pričakovati.
Podlipnikova je svetnikom predstavila tudi svetlejšo in uspešnejšo plat
poslovanja Komunale. Aktivni so pri
pridobivanju sredstev na javnih
razpisih države, saj letno uspejo pridobiti okoli 120 milijonov tolarjev
državnih sredstev, ki se po posameznih programih investirajo v
infrastrukturo vseh treh občin.
Kandidirajo pa tudi za mednarodna
evropska sredstva. V kratkem pa naj
bi za vse dejavnosti pridobili certifikat kakovosti ISO 9001.
Občinski svet je sprejel izkazano
poročilo ter se seznanil s planom za
letošnje leto, v katerem so tudi
ukrepi za zmanjšanje izgube.

Jt»Eva

Senčar

Pregled osnovnih šol za pripravo na devetleltko

v

Cernu širiti,
če rojstva upadajo
evetletno osnovnošolsko izobraževanje se ho v šolskem letu 2002/ 03
obvezno pričelo na vseh šolah.
Izobraževanje učiteljev in prilagajanje učnih
načrtov na drugačno vsebino dela poteka že
nekaj časa, prostorske pogoje pa bodo
posamezne šole reševale v okviru občinskih
in republiških možnosti. Občinski svet je na
majski seji sprejel pregled osnovnošolskega
prostora v občini do leta 2003, potrdil pa ga
bo, na podlagi še nekaterih mnenj, na eni
izmed prihodnjih sej.

D

Elaborat je v sodelovanju z občino in
osnovnimi šolami pripravilo podjetje za
pripravo in izvedbo investicij LIZ Inženiring
iz Ljubljane. Na osnovi pregleda obstoječih
objektov in demografskih podatkov do leta
2004 je•bila napravljena študija potrebnih
oddelkov za optimalno delo v vseh osnovnih
šolah in njihovih podružnicah. Izobraževanje v devetletki je razdelejno na tri obdobja triade, to pa narekuje tudi določene prilagoditve učilnic. Dozidali naj bi učilnice v
osnovnih šolah A.T.. Linharta in A. Janše v
Radovljici, v leški OS in podružničnih šolah
v Begunjah in Ovsišah pa bi bila dovolj
adaptacija. Za to bi potrebovali sredstva v
višini 257 milijonov. Omenjeni elaborat je
podlaga za javni razpis, preko katerega bodo
občine lahko pridobile republiška sredstva
za sofinansiranje investicij, vendar le do
višine 20 odstotkov, zadnji rok za oddajo pa
je 15. september.
Zakon predpisuje, da bodo morali biti prostorski pogoji po posameznih šolah urejeni
tretje leto po začetku uvajanja devetletke.
Predpisi določajo enako število učilnic kot je
število oddelkov, na vsake tri oddelke zadnjih treh razredov mora imeti šola še eno
dodatno, na vsaka dva oddelka zadnjih dveh
razredov pa še eno martjšo učilnico za

skupinsko delo, računalniško učilnico, knji. žnico, ki je primerna tudi za dodatne
aktivnosti ter telovadnico. Zakon natančneje
predpisuje tudi pouk športne vzgoje in spremenjene normative za telovadnice , predvideva celo posebne vhode za vsako triado,
kjer pa to ni mogoče, pa naj bi bile garderobne omare za prve razrede pred vrati
učilnic. V LIZ Inženiringu so predvideli
najbolj ugodne rešitve pri kombina.ciji
sledečih šolskih okolišev: matični OS v
Radovljici bi se v 5. razredu priključili učenci
iz podružnične šole v Mošnjah , v 6. razredu
pa iz podružnične šole Lju.bno ter učenci iz
Zapuž in Zgoše, matični OS Lesce v 6. razredu učenci iz podružnične šole Begunje,
matični OS Lipnica pa v 5. razredu učenci iz
r,odružnične šole Ovsiše.
Ce ob pripravi elaborata državni uslužbenci
upoštevajo najugodnejše finančne rešitve in
slepo sledenje predpisom, pa utrip življenja
v občini narekuje tudi drugačne rešitve in
kombinacije, kar se je potrdilo v razpravi
svetnikov. Rozalija Mulec iz LIZ Inženiringa
je povedala, da kljub predpisanim oddelkom
obstaja tendenca, da bi otroci čim dalj
obiskovali šolo v domačem kraju . Po
demografskih podatkih število rojstev
upada, zato je bilo smiselno vprašanje svet~
nice Ane Urbanije, čemu povečevati število
oddelkov s prizidavanjem. Nekateri svetniki
so bili mnenja, da je pouk z manj učenci prijaznejši, drugi, da je v malih šolah nižji
strokovni nivo, ob tem pa tudi, da bo nove
objekte morala občina tudi vzdrževati. Na
pobudo večih svetnikov pa bo občinska
uprava proučila možnost, da bi Begunje
dobile svojo devetletko, za kar je potrebno
pridobiti tudi mnenje od ministrstva.
Mulčeva je ob tem poudarila, da je to glede
na trenutni upad rojstev, bolj malo ve1jetno.
Jt» Eva Senčar

Svetniki obiskali družinsko podjetje AKA iz Lesc

Uprava Elana in delavci za nov dogovor

Na tuje tržišče samo s
certifikatom kakovosti
bčinski svetniki in novinarji
so po zaključku prvega dela
majske. seje na povabilo svetnika Andreja Cuferja odšli na ogled
proizvodnih prostorov podjetja AKA
iz Lesc, ki je pred kratkim pridobilo
certifikat kakovosti ISO 9002.
l}radna slovesnost podjetja družine
Cufer bo 30. junija.

O

AKA PCB d.o.o. je družinsko podjetje z več kot tridesetletno tradicijo.
Iz obrtne dejavnosti s pričetkom
delovanja leta 1965, se je podjetje
razvilo v uspešno družbo, ki proizvaja in trži tiskana vezja. Svoje izdelke
prodaja domačim in tujim proizvajalcem zabavne elektronike, telekomunika-cijskih naprav, gospodinjskih aparatov, naprav v industrijski
elektroniki, avtomobilski industriji
in drugim, ob tem pa kar 40

odstotkov celotne proizvodnje izvozijo, največ v Nemčijo. Kljub hudi
konkurenci na tržišču , pa se AKA
lahko pohvali z znanimi odjemalci
kot so BMW, Opel, Marcedes,
Elektronika d.o.o. in drugimi.
"Prodor na zahodno tržišče je brez
vsaj enega certifikata praktično
nemogoč, certifikat kako-vosti, ki
smo ga pridobili, pa je plod skupnega dela v~eh zaposlenih," je povedal
Andrej Cufer. Po b~sedah direktorice podjetja Vesne Cufer je bruto
mesečni OD na zaposlenega 250
tisoč tolarjev, šestnajst zaposlenih pa
ustvari mesečno 1,2 milijona prihodka na zaposlenega.
Vodja proizvodnje Ilija Stipanovič je
prepričan, da je temelj njihove
uspešnosti večletno delo, ki temelji
na kakovosti in je nujno za osvojitev
zaupanja kupcev: "Za poslovanje na

višjem nivoju je danes nepogrešljiva
družina standardov ISO. Certifikat
ISO 9002 pa je v našem podjetju
potreben za celotno organiziranost
podjetja, ne le proizvodnje, pač pa
tudi poslovanja." Proizvodnja tiskanih vezij podjetja AKA je računal
niško podprta, orodjarna pa z lastno
konstrukcijo omogoča fleksibilno
proizvodnjo.
"Ob vsem tem pa se v AKI zavedamo
pomembnosti varovanja okolja, zato
je celoten tehnološki proces zasnovan tako, da ne onrsnažuje okolja,"je
povedal Gregor Cufer. Baker, ki se
uporablja za izdelovanje tiskanih
vezij, se v zaprtem sistemu za recikliranje jedkal in čiščenje tehnoloških
vod stoodstotno reciklira in izide kot
elektrolitski-baker.
hEvaSenčar

Vodstvo podjetja AKA. Od uroe proti desni: Gregor Čufer, flija Stipanovič, Vesna Čufer, Andrej Čufer.

Jože Rebec, predsednik Plavalnega kluba Radovljica Park Hotel Bled

Imamo najsodobnejši
odprti olimpijski bazen
obnovitvenih delih na radovljiškem kopališču smo pogovarjali s tajnikom občine in
predsednikom Plavalnega kluba Radovljica Park Hotel Bled Jožetom
Rebcem.

O

Ali se z rekonstrukcijo radovljiškega
kopališča bistveno spreminja zasnova
prvotnega Vurnikovega objeka, ki je
bil poznan predvsem po znamenitem
skakalnem stolpu?
"Vurnikovo kopališče je bilo zgrajeno
leta 1933 kot tretje kopališče v
Sloveniji. Zgrajen je bil v dimenzijah
12,5 metrov in dolžine 50 metrov. Ker
je bil v zelo slabem stanju so ga leta
1967 obnovili s tem, da so porušili
garderobe, bazen razširili na 16
metrov, dolžina pa je ostala enaka.
Skakalni stolp so odstranili kasneje,
ker bi se zaradi dotrajanosti porušil
sam. Takrat sem kot predsednik KS
Radovljica poklical strokovnjake iz
Zavoda za raziskavo materiala Ljubljana, ki so stolp pregledali in ugotovili, da ga je potrebno porušiti.
Opravljene so bile vse potrebne meritve, vse kar se je v zvezi s tem dogajalo pa je arhivirano na KS Radovljica.
Povem naj še, da skakalni stolpi ne
sodijo k bazenom, ampak je potreben poseben bazen, teh pa v Sloveniji
ni.
Druga obnova radovljiškega bazena
pomeni razširitev bazena še za 4,5
metra, to je 20,5 metrov širine,

dolžina pa ostane 50 metrov. Zgradili
smo nove garderobe s tuši in omaricami, ter kompletno bazensko tehniko. Bazen oziroma kopališče je ostal
na istem mestu, vendar je po zasnovi
bistveno spremenjen od Vurnikovega
kopališča. Radovljica ima tako daleč
najboljši in najsodobnejši odprti
olimpijski bazen v Sloveniji."
Ali se glede na to, da je predračun
znan, že kažejo končne številke
stroškov obnove? Ali gre za odstopanja od fmančnega načrta izgradnje?
"OcenjLuemo, da bodo vsa dela na
bazenu stala 122 milijonov tolarjev, to
pomeni, da ostanejo v načrtovanih
okvirih."
Kako je s predvidenimi roki izgradnje
v primerjavi s terminskim načrtom
del?
"Po pogodbi z SGP Gorenje iz Radovljice so se dela dela pričela v
začetku oktobra 1998, končana naj bi
bila prvega maja letos. Zaradi izredno slabih vremenskih razmer smo
rok izgradnje podaljšali do 20. maja.
Zelo smo zadovoljni, da so dela
opravljena, prav tako tehnični pregled objekta, ki je bil opravljen prvega junija."
kopališča naleteli
na kakšne gradbene težave, ki bi
lahko vplivale na povečanje stroškov?
"Težave so bile pri zemeljskih delih,

Ali ste pri obnovi

saj smo naleteli na izredno težavne
geomehanske zadeve (podtalnica,
muljasti sloji inp.) ."

Ali lahko naštejete imena projektantov, izvajalcev del in gradbenga nadzora?
"Projektant je Blaž Hrastnik, dipl.
ing. grad., izvajalci del so bili:
domače gradbeno podjetje SGP
Gorenje Radovljica, SUB Controlmatic iz Domžal, Elmont Bled in
Servisno podjetje Kranj. Nadzor je
izvajala IRA Radovljica. "

Ali so bili v dela pri obnovi kopališča
vključeni člani

Plavalnega kluba Park
Hotel Bled s prostovolnjimi deli, če
so bili, koliko delovnih ur so opravili
in kolikšna je bila udeležba?
"Da, pri obnovi kopališča so bili
vključeni skoraj vsi člani kluba, saj so
delali vsako popoldne od aprila
naprej. Opravili so 800 prostovoljnih
delovnih ur."
Kakšna je bila finančna konstrukcija,
oziroma koliko denarja je bilo
nakazano iz občinskega proračuna,
kakšen je bil prispevek države in ali
so prispevali tudi posamezniki, organizacije in donatorji?
''V treh letih je bilo iz občinskega
proračuna 61 milijonov tolarjev, ministrstvo za šolstvo in šport je prispevalo 29 milijonov tolarjev, fundacije
za financiranje športnih organizacij v

Varčevanje
prava Elana, ta je v lasti
Privredne banke iz Zagreba, zagotavlja, da je stanje
na trgu smuči ugodno, dobili so
celo več prednaročil kot lani, pa
tudi zaloge v skladiščih so minimalne. Potreben denar bo zagotovila Privredna banka Zagreb, vendar
se jim je zataknilo pri delavcih. V
sredo, 19. maja, so v znak protesta
proti dogovoru, ki so ga v njihovem
imenu podpisali sindikati oziroma
predsednik sindikata Dušan Ferjan,
delo prekinili za štiri ure. Na plačah
se je najbolj poznal nižji dodatek za
malice in izplačilo regresa za letni
dopust. Napovedane stavke v torek
25. maja ni bilo, saj so dan prej
delavci sprejeli nov dogovor med
upravo in sindikatom.

U

Dogovor, ki ga je narekovala "uravnilovka", predvideva dve temeljni
spremembi: višji regres za malice in
izplačilo regresa za dopust. Dodatek za malice (delavci imajo zagotovljen brezplačen obrok) bo po
novem odvisen od plačilnega razreda. Najslabše plačani bodo prejeli
10.500 tolarjev, uvrščeni v višji tarifni razred pa manj ali nič. Po tem
dogovoru ostaja osnovna plača za
vse tarifne razrede nespremenjena.
Delavke, zaposlene pri laminiranju
v obratu Marine, bodo zaradi
težkih pogojev dela upravičene do
dodatka 5.000 tolarjev bruto. Regres za dopust bo izplačan najkasneje do 24. decembra (drugi del)
letos. Tretja pomembna točka iz
dogovora pa upravo zavezuje, da do
konca marca naslednjega leta, ko
poteče veljavnost tega dogovora,
pripravi predlog za prehod na novi
obračun plač. Obračunavali naj bi
jih po splošni kolektivni pogodbi za
gospodarske dejavnosti. Nov dogovor zagotavlja, da bo podjetje v
enem letu pri plačah prihranilo 90

pri plačah
Elanu, ki je v preteklih letih
"pridelal" 70 milijonov mark
dolgov (leta 1990 je bil prodan
za 32 milijonov mark), se, tako
napoveduje uprava, nasmihajo
boljši časi. V sporočilu je uprava
zapisala, da je v prodajnih
salonih po svetu ostalo "le malo
zalog Elanovih smuči, zato
imajo precej več prednaročil
kot lani. .. Tudi v profitnem
centru Marine je po več letih
rezultat poslovanja pozitiven,
prodaja nove jadrnice E 333 je
nadvse uspešna... Za letos so
namreč načrtovali prodajo 96
jadrnic, vendar jih imajo že do
septembra naročenih 93."
milijonov tolarjev. Za sindikat Elana
in novo upravo so se stvari kljub
zapletom dobro rešile. Ohranitev
podjetja pomeni ohranitev več kot
800 delovnih mest, na območju,
kjer ni novih zaposlitvenih možnosti. Uprava je odpustila deset
delavcev z individualnimi pogodbami, v iskanju boljše zaposlitve je
nekaj delavcev že zapustilo Elan,
verjetno se bo to še dogajalo.
Je problem Elana z novim (najnovejšim) dogovorom rešen? Poslovanje večine profitnih centrov naj bi
bilo pozitivno, vendar poslovnih
rezultatov, ki naj bi bili znani že
sredi maja, še ni. V upravi zatrjujejo,
da prihajajo za podjetje boljši časi,
obenem pa poudarjajo, da bo pridobljeno zaupanje poslovnih partnerjev po sredini prekinitvi dela še
teže obnoviti. Dolgoročno uspešnost
podjetja lahko zagotovijo le partnerski odnosi med zaposlenimi in njihovimi predstavniki ter upravo, je
uprava sporočila tik pred teni, ko so
se delavci odločali ali sprejmejo
dogovor med upravo in sindikatom.

p R,I. p

Republiki Sloveniji 32 milijonov
tolarjev. Torej, je občina Radovljica
prispevala 50 odstotkov, 50 odstotkov pa država."
Ali je kopališče v Radovljici v primerjavi z opremljenostjo v preteklosti,
obogateno s kakšnimi posebnimi
posodobitvami (oprema bazena)?
"Seveda, obnovljena je bazenska.
tehnika, ki zagotavlja preko vse
sezone neoporečno vodo v skladu z
evropskimi standardi. Temperatura
vode je 26 do 27 stopinj celzija.
Dodatno smo kopališče opremili z
novimi garderobami s 150 omaricami in novimi sanitarijami. Uporabnost bazena .bo vsestranska. Večje
so plavalne površine , saj so se povečale iz prvotnih 800 kvadratnih metrov na 1030, globina vode je bila
prej od 1,20 metra do 2,70 metra, za
katero smo porabili 1560 kubičnih
metrov vode, sedaj je globina vode Jože Rebec.
od 1,30 metra do 1,80 metra, poraba
vode pa je 1550 kubičnih metrov,
kot tudi otroke v otroškem bazenu, še
kar pomeni, da je ostala enaka. Bazen
zlasti po programu prireditev v
je vodotesen, prejšnji je puščal.
letošnjem letu?
Napravili smo tudi nov peskovnik za
"Obnovljeni bazen so preizkusili
otroke."
plavalci plavalnega kluba, ki so bili
navdušeni nad novo pridobitvijo.
Ali je v program obnove kopališkega
Radovljičani in drugi pa bodo lahko
kompleksa predvidena še kakšna urezaplavali v obnovljenem bazenu
ditev izven ožjega območja bazena?
danes, v petek, 11. junija, ko bo
"Trenutno ne."
svečano odprtje obnovljenega Vurnikovega kopališča. Spored se bo pričel
Zanima me, ali poteka tudi izgradnja
ob 16. uri, ko nastopil pihalni
otroškega bazena znotraj kopališča?
orkester Lesce, ob 16.30 uri pa bo
"Otroški bazen v okviru teh sredstev
bazen odprl minister za šolstvo in
ni bil predviden. V drugi fazi gradenj
šport dr. Slavko Gaber. Ob 17. uri pa
na kopališču se bo zgradil tudi
se bo pričelo predtekmovanje slootroški bazen 16 krat 10 metrov, s venskega prvenstva v plavanju za vse
tem, da za ta bazen niso bila zagokategorije. PK Radovljica je poslal
tovljena sredstva in se bo gradil s
obvestilo vsem občanom o pričetku
sponzorskimi sredstvi, ki jih bo zbral
plavalne sezone in o popustih. Vabim
PK Radovljica Park Hotel Bled."
vse Radovljičane na zgodovinski dogodek - odprtje obnovljenega VurniKdaj bomo Radovljičani lahko
kovega kopališča. "
zaplavali v obnovljenem bazenu, v
h Valerija Keršič
mislih imam tako odrasle kopalce,

Z Robertom Plavčakom, komandirjem PP Radovljica, o tatvinah v prodajalnah

Blago je proti krajam
zelo slabo varovano
eli.ko prodajaln je sodobno
opremljenih, z lepo urejenimi
izložbami, skratka prava paša
za oči. Ali je tudi varovanje teh prodajaln tako urejeno kot izložbe? Ne,
to je slabša stran urejenosti slovenskih prodajaln. Policija zagotavlja
tudi pomoč gospodarskim družbam,
torej tudi trgovinskim podjetjem.
Kako so zavarovane prodajalne v
Radovljici, kako preprečiti tatvine v
prodajalnah in kako se spopasti s
težavami, ki pri tatvinah nastanejo,
smo se pogovarjali s komandirjem
Policijske postaje Radovljica Robertom Plavčakom.

V

Tatvine, do katerih prihaja v trgovinah, so kazniva dejanja. Kje so
opredeljena in kakšna kazen je predpisana? Ali je to zaporna ali denarna
kazen?

"Tatvine, do katerih prihaja v trgovinah, so kazniva dejanja, ki so opredeljena v 211. in 212. členu KZ RS.
Zagrožena kazen je od enega do
osmih let zapora, če je vrednost
ukradenih predmetov maaj§a, pa je
predpisana denarna kazen. Ceprav je
izvedba tatvin razmeroma preprosta,
je raziskovanje in dokazovanje le-teh
zahtevno in zapleteno delo."
Kje se vlomi v trgovine praviloma
dogajajo?

"Dogajajo se v manjših trgovinah, ki
nimajo ustrezne mehanske zaščite in
ne protivlomnih naprav. Storilci
pridejo skozi vhodna vrata ali skozi
skladiščna okna. Več je možnosti za

neopazen prihod in odhod kupcev,
lažje je vlomiti."
Koliko prodajaln v Radovljici je opremljeno z napravami oziroma sistemi
za varovanje blaga proti krajam?

"Zelo malo, izjema je le trgovina v
Elanu. Trgovci bi se morali zavedati,
da morajo za varnost v prodajalnah
najprej poskrbeti sami. Seveda v svojih prizadevanjih za preprečevanje
tatvin in njihovih posledic niso
prepuščeni sami sebi, saj vedno lahko
poprosijo za pomoč policijo, kot
državnega varuha premoženja."
Kateri izdelki med prodajnim blagom
so najbolj izpostavljeni?

"Najbolj so med prodajnim blagom
izpostavljeni tekstil, kozmetika, prehrambeni izdelki, tehnični predmeti,
igrače , izdelki za šport in rekreacijo,
zlatnina in nakit, obutev ter hrana.
Seveda je lahko tarča tatov tudi
neprevidno ravnanje z gotovino pri
blagajni ali prenosu denarja iz
trgovine. "
Kako bi .razvrstili tatove v trgovinah?
Katerih je največ?

'Tatove v trgovinah lahko razvrstimo
na amaterje, ki nimajo dovolj izkušenj, zato potrebujejo čas za opazovanje, umiritev in strategijo ter profesionalce, ki se s krajami preživljajo.
Posebno nevarna skupina so narkomani, ki jih v tatvine sili zasvojenost.
Tudi na otroke in mladoletnike ne
smemo pozabiti. Največ pa je
priložnostnih tatov."

Ali trgovcem v njihovih prodajalnah
kradejo tudi njihovi zaposleni?

"Seveda, imeli smo tudi nekaj takšnih
primerov. Zaposleni imajo olajšan
dostop do blaga, ki ga lahko nemoteno odnesejo po končanem delu
domov ali pa ga preprodajajo naprej.
Za trgovce pa je to zelo neprijetno,
saj jih odkrijejo šele po daljšem
časovnem obdobju."
Koliko vlomov je bilo v prodajalne v
Radovljici v lanskem in koli.ko v
letošnjem letu?

"Lani so bili v Radovljici štirje vlomi
in en poskus vloma, letos k sreči še
nobenega. "
Kakšna oblika tatvin v prodajalnah so
ropi?

"Ropi so redki. So pa manjša oblika
tatvin z elementi nasilja v prodajalnah. V trgovine vstopajo roparji
oboroženi s strelnim orožjem ali
nevarnimi snovmi, ponavadi so maskirani. Cilj roparskih napadov je
predvsem gotovina, zato se zanj
roparji odločijo ob koncu obratovalnega časa prodajaln ali pri prenosu
dnevnega izkupička iz prodajaln v
bančne trezorje. Vsak rop žrtvam
pusti trajne, psihične, včasih pa tudi
fizične posledice."
Goljufije. Kaj so to in ali se pojavljajo tudi v Radovljici?

'V trgovinah so možnosti za goljuftje
velike, zanesljivo pa goljuftje v trgovinah lahko povzročijo precej več .
škode kot kraje, saj goljufi lahko s

Robert Plavčak, komandir Policijske postaje Radovljica, ugotavlja, da je v

radovljiškem območju povečan eorast narkomanije med mladimi. Prosi vse
starše, da svoje otroke opazujeJO, se pogovorijo z njimi, jih napotijo na
zdravljenje, se pogovorijo s policisti ali pa sodelavci z LAS-a, ki redno deluje v naši občini. Vsak obravnavani primer nudi široke možnosti, da posredujejo ugotovitve tistim, ki so dolžni v okviru svojega dela in nalog začeti
določene ukrepe za odpravljanje vzrokov in okoliščin , ki so na mladoletnika kvarno vplivale, saj vsi vemo, da uživanje mamil spremeni človekovo
osebnost in narkomana pripelje do duševnega in telesnega propada.
Precej kritičen je tudi do prometne varnosti. Poostrili bodo nadzore, kar se
tiče kontrole hitrosti. Ponovno opozarja starše, naj poskrbijo za varnost svojih otrok v prometu,da ne bo prihajalo do nesreč. Policisti bodo pri svojem
delu dosledno kaznovali vse, ki bodo storili prekršek, tudi z odvzemom
motornega vozila. In ko smo že pri varnosti otrok, pešcev in drugih udeležencev v prometu, ne moremo mimo dejstva, da... zamujajo pri obnovi
prehodov za pešce, saj se bližajo počitnice in turistična se?ona.
Policisti na PP Radovljica se pospešeno pripravljajo na obisk predsednika
ZDA v juniju in papeža v jeseni. Potrudili se bodo, da bodo uredili okolico
okoli njihove stavbe, predsem pa bi radi pridobili še nekaj parkirnih mest
pred samo stavbo, sajje to problem, ki hromi njihovo delo in slabi učinkovi
tost pri reševanju konfliktnih situacij na cesti, saj je velikokrat pomembno
hitro ukrepanje. Prav prizadevanja Plavčaka po pridobitvi parkirnih mest bi
v mnogočem pripomogla k prometni varnosti občanov, k1 se pripeljejo po
pomoč na njihovo postajo. Vsekakor pri tem perečem problemu pričakuje
jo podporo občine.
Vemo, da je policija organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve, katerega
naloge so: varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premožeaja,
preprečevanje , odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov,
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih
iskanih oseb ter njihovo izročanj e pristojnim organom. Policija skrbi za
vzdrževanje javnega reda, nadzor in urejanje prometa na javnih cestah,
varovanje državne meje, določenih oseb. Na območju države ima po novem
zakonu pomembno vlogo generalna policijska uprava za območje države,
Policijska uprava in policijska postaja pa sta pomembni za lokalni nivo.
Policija izvaja tudi številne preventivne naloge, ki so sestavni del boja proti
kriminalu. Policijska postaja in policijske uprave sodelujejo v okviru svojih
pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na
izboljšanje varnosti ljudi in premoženja. Sodelujejo tudi z drugimi organi,
organizacijami in istitucijami, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti oziroma k vzpodbujanju varnostnega samoorganiziranja
prebivalcev.
prevaro ukradejo naenkrat večjo
Radovljici se sooz neplačevanjem
hotelskih uslug v Podvinu in goljuftje
s certifikati."
količino blaga. V
čamo predvsem

Kdaj policija ukrepa, če pride do
vloma v trgovino?

"Vedno, kadar smo o tem obveščeni
ali kadar sami ugotovimo, da je do

vloma prišlo. Ponavadi ukrepamo pri
že storjenem kriminalnem dejanju.
Trgovci bi morali dosledno vztrajati
pri prijavah vseh kaznivih dejanj in
zahtevati od policije in drugih organov pregona, da izsledijo storilce in
da jim sodišča odmerijo zasluženo
kazen."
hi

Valerija Keršič
Oglas

SDS

SDS

ANKETA
Spoštovane

občanke,

cenjeni

SDS

občani!

Novoizvoljeni župan in občinski svet občine Radovljica sta že sredi tekočega dela. Občinski odbor in svetniki SDS v občinskem svetu se zavedamo nalog in odgovornosti,
ki ste nam jih na minulih volitvah zaupali. V naši občini smo v tem trenutku pred nekaterimi resnimi prostorskimi, razvojnimi in političnimi izzivi. Soočeni smo s problemi, ki so velikega družbenega, če ne kar nacionalnega pomena. Zato je prav, d,a ugotovimo njihove razsežnosti in najdemo odgovore ter o mnenju povprašamo tudi Vas.
Zato je pred Vami anketa. Odgovarjajte sproščeno in brez strahu, pridobljene odgovore bomo uporabili pri usmerjanju moči v dobro razvoja naše občine. Prosimo vas,
da obkrožite črko pred trditvijo, ki najbolje ocenjuje vaše mnenje. Lahko odgovorite samo na vprašanja, ki vas zanimajo. Izpolnjene ankete izrežite in jih v kuverti anonimno pošljite na naslov: SDS Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

l.

AVTOCESTA

VRBA

ČRNIVEC - PODTABOR
Občinski svet je v l. 1998 sprejel
odločitev

o poglobljeni varianti
po jugovzhodnem koridorj.u bodoče avtoceste od Vrbe do Crnivca. Ministrstvo za prostor in varstvo okolja pripravlja lokacijski
načrt nepoglobljene variante
mimo Lesc in Radovljice, kar je v
nasprotju z zahtevo občinskega
sveta.

Katero varianto podpirate:
A-poglobljeno JV varianto;
(Poglobljena mimo Lesc in
Radovljice, preko pretrškega
polja, preko viadukta MošnJe,
preko Dobrega polja s cestninsko postaJO na Dobrem
polju)
B -nepoglobljeno varianto;
(Nepoglobljeno ob sedanji
cesu mimo Lesc in Radovljice
z vmesno protihrupno ograjo,
preko pretrškega polja, preko
viadukta Mošenje, preko Dobrega polja s cestninsko postajo na Dobrem polju)
C -severno varianto;
(Severno od letališča, južno

mimo Nove vasi, preko Ledevnice, po severnem robu Ledevnice do skupnega priključka
AC za Brezje, Radovljico,
Mošnje in Btgunje pri Podvinu, Mimo Crnivca in Brezij
v pol poglobljeni varianti)
D -vaš predlog:

Ali naj se skozi Ljubensko gmajno zgradi usek ali drugi predor:
A- usek;
B - drugi predor;
C - vaš predlog:

2. RAZYOJ PLINOVODNEGA
OMREZJA

Leta 1997 je občina sprejela
odločitev o gradnji plinovodnega
sistema. Po načrtu bi se najprej
zgradil plinovodni sistem v
Radovljici, kjer je največ velikih
porabnikov, nato se gradnja
nadaljuje v Lescah in v Begunjah. Lastnik in investitor je bila
do zdaj občina . Gr~dnja sicer
poteka počasneje, toda z načrto
vanim dobičkom bi občina
razpolagala samostojno.

Kaj naj stori občina:
A -občina naj ostane lastnik in
edini investitor plinovodnega
omrežja;
B -občina naj podeli koncesijo
kakšni družbi;
C -občina naj pridobi partnerja,
ki bo pripravljen vlagati in
seveda dehti dobiček;
D -vaš predlog:

3. PROMETNI REŽIM V
MESTU RADOVLJICA
Radovljica se že vrsto let duši v
prometu, stanje je čedalje bolj
pora-zno. Največji problem predstavljajo parkirišča, ki jih je v
mestu premalo, in vožnja skozi
Linhartov trg.

Kaj bi bilo po vašem najbolje:
A -da se Linhartov trg za promet
zapre;
,
B -zgradi naj se obvoznica z
Gorenjske ceste mimo gostilne Kunstelj na žel. postajo;
C-y Do1_1ici pod rolicij~k!?yostaJO naJ se zgradi parkmsce;
D -parkirišče naj se zgradi na

lokaciji skladišča Merkurja;
E -vaš predlog:

4. IZGRADNJA GASILSKEGA
DOMA V LESCAH
Gasilsko društvo Lesce je s
stečajem Verige izgubilo gasilski
dom. Tako je sedanji župan že v
lanskem letu podal pobudo za
gradnjo novega gasilskega doma
na lokaciji za "žago". Prav tako je
bila dana pobuda, da se med
Lescami in Radovljico zgradi nov
gasilni dom, ki bi pokrival potrebe obeh krajev.

Katero možnost podpirate:
A-nov gasilski dom v Lescah;
B -nov gasilski dom med Lescami in Radovljico, za porrebe
obeh krajev;

Kateri dan naj bo občinski praznile:
A -5.8., ustanovitev Cankarjevega
bataljona;
B -11.12., rojstni dan A.T. Linharta;
C -oba dneva;
D -nimam mnenja;
E -vaš predlog:

6. KAKO BOMO VOLILI
LETA2000
Ustavno sodišče je z odločbo razsodilo, da je na referendumu
zmagal predlog SDS o dvokrožnem volilnem sistemu. Ta volilni sistem je zelo jasen in enostaven. Poslanca volimo podobno
kot volimo župana, po dvokrožnem sistemu, zmagovalca poznamo in vemo, kdo nas zastopa v
državnem zboru.

C-nimam mnenja.

5. OBČINSKI PRAZNIK
Občina
občinska

Radovljica ima dva
praznika:
5. avgust se praznuje ustanovitev
Cankarjevega bataljona;
11. december, rojstni dan A.T.
Linharta.

Kateri volilni sistem podpirate:
A-dvokrožni večinski sistem m
izvolitev 88 poslancev v
državni zbor;
B -večinski sistem, kombiniran s
proporcionalnim sistemom,
C -sedanji proporcionalni sistem.

s

Rezervat
za kranjsko
sivko

Šivčeva hiša med slovenskimi galerijami

Zbirka ilustracij je
njena prava vsebina
radovljiškem likovnem prostoru se je v zadnjem času razmahnila galerijska dejavnost. Mnogi javni prostori svoje
stene ponudijo likovnim ustvarjalcem, ki si želijo svoja dela razstaviti
na ogled širši javnosti. Tak način je
dobrodošel likovnim umetnikom, ki
so še neznani, ali pa je njihovo umetniško udejstvovanje le priložnostno,
pa tudi že priznanim in uveljavljenim, ki svojih novo nastalih del ne
morejo razstaviti kjerkoli in kadarkoli bi želeli. Po drugi strani pa tudi
med galerijami, ki imajo dolgoletno
tradicijo, svoj program, in predvsem
svojega kustosa, ni veliko takih, ki bi
bile prepoznavne zaradi svoje specifičnosti. S tem pa ~e vsekakor lahko
pohvali Galerija Sivčeva hiša. Ob
zaključku spomladanskega dela progr~a smo se pogovarjali s kustosinjo GSH Barbaro Boltar.

V

Galerija Šivčeva hiša je nase opozorila s stalno zbirko slovenske povojne
mladinske ilustracije in je vsekakor
edina v Sloveniji, ki si je za svojo prepoznavno noto izbrala ilustracijo.
Začela je nastajati pred več kot dvajsetimi leti pod skrbnim vodstvom
umetnostne zgodovinarke Maruše
Avguštin, priznane kritičarke in poznavateljice slovenske ilustracije. V
času od kar Galerijo vodi kustosinja
Barbara Boltar,je narasla na več kot
sto del. Razstave na temo ilustracije
so sestavni del letnega programa
Galerije. Spomladanski program se
je letos pričel z razstavo ilus_tracij
akademskega slikarja Zvonka Coha,
s katerimi je opremil knjigo izštevank Enci benci na kamenci - zbral
jih je Roman Gašperin. "Razstava je
bila izjemno dobro obiskana, še
posebno privlačna pa za otroke
nižjih razredov. V svoj program sta jo
z veseljem sprejeli tudi Galeriji pionirskih knjižnic v Ljubljani in
Mariboru", je zadovoljna z razstavo
Barbara Boltar in še dodaja, da je ta
"sovpadala z izdajo knjige izštevank
ter s podelitvijo nagrade Prešernove-

ga sklada ilustratorju Zvonku Cohu
za risanko Socializacija bika. Prav
hitra reakcija galerije na aktualnost
pa je znak žive in dejavne galerije."
Za te ilustracije pa je Zvonko Coh
pravkar prejel tudi Levstikovo nagrado, ki jo podeljuje Mladinska knjiga
za najzanimivejše mladinske ilustracije.
V jesenskem času, predvidoma
novembra, bo ilustraciji posvečena
razstava akademske slikarke Alenke
Sotler v zadnjem času priznane in
uspešne avtorice. Boltarjeva je ob
nastopu delovnega mesta galerista
tudi arhivsko uredila obsežno zbirko
ilustracij originalov, dopolnjuje pa
jo z deli avtorjev, ki so v slovenskem
likovnem prostoru opozarjajo nase z
nagradami in s privlačnimi knjižnimi izdajami. Ob tem pravi: "Od
kar sem zasedla mesto kustodinje se
udeležujem prireditev kot so Bienale slovenske knjižne ilustracije in
svetovne razstave ilustracij v Bologni,
kjer se avtorji najprej lahko potrdijo.
Naša ilustracija je kakovostna in
sledi trendom dobre knjižne opreme." Zaradi razcveta založništva in
hitrega razvoja knjižne likovne
opreme ter oblikovanja je ilustracija
postala priznana, pa tudi prestižna v
likovni umetnosti. GSH si že dolgo
želi, predvsem zaradi obsežne in
obenem edinstvene zbirke, da bi
bila ta tudi v stalni postavitvi, kar pa
trenutno, zaradi pomanjkanja prostora, ni mogoče. V želji predstaviti
zbirko širši publiki, sta se pr9blema
skupaj izvirno lotili GSH in
Knjižnica A. T. Linharta. Matična
knjižnica z obema enotama razstavi
po eno originalno ilustracijo in
kratko besedilo o umetniku, kar je
na ogled ves mesec. Ob ilustraciji pa
sj obiskovalci lahko ogledajo tudi
slikanico ali knjigo razstavljenega
avtorja. Naslednja muzejska dejavnost v povezavi z ilustracijo je izdajanje razglednic na to temo. Puhku v
Benetkah Melite Vovk in Vidkovi
srajčici Rože Piščanec je letos sledila
že tretja, upodablja pa Med:iedka

Na pobudo kustosinje Galerije Šivčeva hiša, Barbare Boltar, so Muzeji
radovljiške občine pred tremi leti sklenili, da bodo letno izdali po eno
razglednico po motivu ene izmed ilustracij, ki jih Galerija hrani kot stalno zbirko. Tokrat je to ilustracija akademske slikarke Marjance Jemec
Božič za pesmico Med:jedek, ki je izšla v zbirki otroških pesmic Metuljčki
avtorice Anice černejeve.
Razglednice po motivih ilustracij pa lahko kupimo tudi v trgovinici čebe
larskega muzeja. Ponujeni izdelki, razen muzejskega gradiva, so na temo
čebelarstva. Med, shranjen v lične posodice, lesene žlice za med, voščene
sveče, medeno žganje, propolis, kopije panjskih končnic, dražgoški kruhki in drugo so lahko izvirno darilo. Za otroke pa je, poleg razglednic z
motivi ilustracij iz znanih otroških slikanic, privlačna tudi slikanica Medka
ilustratorja Marjana Mančka . Trenutno čebelarski muzej pripravlja izdajo
dvanajstih razglednic v kompletu z motivom panjskih končnic. E.S.

14. januarja 1968 je bila ustanovljena
družina Rodine - Begunje. Ustanovni člani so bili Ciril
Jalen, Ivan Rodman, Janko Krmelj,
Stanko Resman, Janez Arih in drugi.
čebelarska

Pod tem imenom je družina delovala
vse do leta 1997, ko se je zaradi
potreb širokega kroga čebelarjev in
na osnovi zakona o društvih preosnovala in se preimenovala v čebelarsko
društvo Karavanke Begunje. Deluje
na območju pod vznožjem Dobrče,
Begunjščice in Stola. Predsednik je
Miro Prešeren,. tajnik Vili Luznar,
blagajnik Jože Snut, nalogo gospodarja pa opravlja Jablan Milič. V
društvu vsestransko sodelujejo in
pomagajo tudi Ciril Jalen, Andrej
Avsenik, E. Eržen, Jule Arh in drugi.
Društvo šteje trenutno 21 članov. Ob
ustanovitvi samostojnega društva so
si zastavili več nalog, med najvažnejšimi je tudi pomladitev članstva.
Skušali bodo navdušiti mlade s čebe
larskimi krožki šolah.

Barbara Boltar, kustosinja Gakrije Šivčeva hiša. Včasih je treba prijeti tudi za metlo.
ilustratorke Marjance Jemec Božic.
V spomladanskem delu so si sledile
razstave, od katerih je vsaka izstopala
in odmevala na določen način.
Predstavitvi Zvonka Čoha je sledila
gostujoča razstava izbora likovnih
del svetovnega slikarskega natečaja v
počastitev istekajočega se tisočletja
'Moja dežela v letu 2000' ter predstavitev petih del nagrajenih avtorjev, ki bodo skupaj z deli avtorjev iz
53 držav razstavljena drugo leto v
Londonu, New Yorku, Bruslju in
Stockholmu. Med njimi je_ tudi
akademska kiparka Andrejka Cufer,
doma iz Begunj, nagrajeno delo pa
je ilustracija na ročno izdelanem
papirju. Tipično slikarska je bila
razstava del akademskega slikarja
Marija Vrenka, avt9rja mlajše generacije, ki se je v GSH predstavil kot
slikar iz neposredne bližine (živi v
Gobavcih pri Podnartu). Akademska kiparka Sonja Tavčar Skaberne
se predstavlja kot zadnja v pomladanskem delu. programa. Kiparske
razstave so v GSH redkeje zastopane,
tudi zaradi tega in zaradi intimnega
doživetja ob ogledu malih plastik,je
razstava izredno dobro obiskana.
GŠH izdaja tudi vsebinsko in likovno
vrhunsko oblikovane kataloge s
strokovnim tekstom ter biograftjo in
bibliograftjo avtorja. "Katalog ni le
osebna izkaznica avtorja, pač pa se z
njim galerija profesionalno suvereno predstavlja navzven, še posebno pa je to pomembno, če razstava
gostuje tudi po drugih razstavnih
prostorih," je povedala ~oltarjeva.
Otvoritve so v Galeriji Sivčeva hiša
brez izjeme dobro obiskane, tudi po
zaslugi stalnih obiskovalcev. Pred-

stavitev avtorja se dopolnjuje s skrb-no izbranim kulturnim programom,
največkrat glasbenim, ki ponavadi
pripomore, da likovna dela pred
očmi obiskovalcev polneje zaživijo.
Kustosinja GŠH Barbara Boltar
se želi v Deželnih novicah zahvaliti vsem obiskovalcem in jih
vljudno vabi, da v jesenskem času
obiščejo razstavo akademskega
slikarja Tomaža Gorjupa, razstavo ilustracij akademske slikarke
Alenke Sotler ter fotografsko
razstavo arhitekta Radovljičana
Jaka Gnilška. Septembra bo gostovala Moderna galerija s svojo
zbirko fotografije slovenskih
umetnikov.
Galerija Šivčeva hiša bo poleti svoj
program prekinila, a njena vrata ne
bodo zaprta, saj bo od 9. julija do
31. avgusta gostila čebelarski muzej,
ki bo zaradi prenovitvenih del zaprt.
To bo prav posebna priložnost, s
katero bo čebelarski muzej počastil
štiridesetletnico svojega odprtja. Na
ogled bodo predmeti, ki so trenutno
shranjeni v depoju, in sicer predvsem likovna dela domače ljudske
umetnosti kot so panjske končnice
in okrasni panji, ob tem pa bo kratka predstavitev muzeja. Višja kustosinja Ida Gnilšak meni, da bo razstava še posebno privlačna za
domačine in mlade obiskovalce, ki
se bodo o čebelarstvu lahko seznanili preko multimedijske predstavitve.

Jt:nEva

Senčar

Prizadevajo si, da bi na območju, kjer
delujejo, ustanovili rezervat za čisto
kranjsko sivko ali apis melifera carnica. Ta avtohtona vrsta čebele ima
mnoge dobre lastnosti,je krotka, delovna, odporna in medonosna. Vsi
čebelarji si zelo prizadevajo, da bi
obvarovali to kranjsko vrsto čebel v
Sloveniji kot naravni genetski biser.
Pred nevarnostjo prostega prevažanja in trgovanja s čebelami, ki jo
omogoča pridruževanje Evropski
uniji, se bomo le težko ubranili
vdora tujih pasem v naš prostor.
Društvo ima plemenilno postajo v
Zelenici, ki jo vodi Ciril Jalen, priznani čebelar in vzrejevaJec matic.
Kot mnoga druga društva se tudi
Karavanke Begunje spopadajo s
težavnimi finančnimi razmerami.
Občinske dotacije ne morejo pokriti
vseh smelih načrtov, vendar čebelarji
upajo, da bodo kljub vsemu lahko
izpeljali zastavljene naloge. Do svetovnega kongresa APIMONDIO, ki
bo leta 2003 \' Ljubljani, načrtujejo
izgradnjo čebelarskega centra v
Begunjah, ki bi med drugim skrbel
za varovanje območja in za izboljšanje pogojev za čebelarjenje.
V ta okvir sodijo tudi akcije, s katerimi želijo izboljšati čebeljo pašo.
Vsako leto bodo posadili več sto lip.
K temu pozivajo tudi druga čebelar
ska društva. Letos so že posadili 300
lip. Sadike jim preskrbi Gozdno
gospodarstvo Bled. Lipe so posajene
najmanj v 15 vaseh, kjer deluje
društvo.
Velika nadloga čebelarjev so bolezni
čebel, kot so npr. nosemavost,
pršičavost, gniloba, poapnela zalega
in varoja. Glede zdravljenja in preventive uspešno sodelujejo z veterinarsko službo in z biotehnično fakulteto.

Jt:n Ivanka Korošec

PISMA BRALCEV
Parkirišče

v Grajskem vrtu nesprejemljiva zamisel
Člani krajevnega združenja Zveze

borcev NOB Radovljica, ki so se 7.
maja polnoštevilno zbrali na redni
letni konferenci, so razen organizacijskih, kadrovskih in sociaJnih zadev
spregovorili tudi o vzdrževanju in zaščiti spominskih obeležij in grobišč
padlih borcev.
Zgledujoč se na iz_vajanje varstva in
urejanja spominskega parka in spomenikov talcem v Begunjah in v Dragi
tamkajšnje krajevne skupnosti so
udeleženci konferenci predlagali svetu KS Radovljica, da se problem
obeliska in grobišča, kjer so pokopani
posmrtni ostanki poveljnika gorenjskih partizanov Jožeta Gregorčiča in

,
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borcev Selške čete, skuša rešiti z
namenskimi proračunskimi sredstvi,
za kar so po zakonu o varstvu kulturne
dediščine pristojni lokalni krajevni in
občinski organi. Odločno so zavrnili,
kot že pred desetletjem, premeščanje
kosti, že tretjič zapored, na obrobje
mesta na novo pokopališče , kar je v
Deželnih novicah predlagal občinski
svetnik Janez Resman.
Na svetu ni nobene demokratične
države, ki se je v 2. sv. vojni borila proti nacifašističnim zavojevalcem, da bi
na tak neetičen način odstranila spomenik padlim borcem za osvoboditev
domovine s središčne lokacije, kjer je
na ogled domačim in tujim obiskovalcem kot krajevna ali mestna posebnost in spominsko obeležje, ki je v
ponos in čast naroda kot dokaz nje-

gove junaške preteklosti.
Kategorično odklanjanje veteranov
NOB temelji tudi na dejstvu, da so
bila okostja po vojni že trikrat prekopana in dvakrat premeščana. Z
Lipnišlke planine na Jelovici, kjer je
padlo 71 borcev na čelu s svojim
poveljnikom, so najprej prenešena v
Radovljico in pokopana na vogalu
parkovne površine ob Gorenjski cesti
in ob hotelu Grajski dvor. Nekaj let
pozneje so spet prenešena v središč!}i
del grajskega vrta pred hotelom. Ze
nekaj let pred osamosvojitvijo Slovenije so strokovnjaki Zavoda za spomeniško varstvo v Kranju zasnovali
načrt ureditve vrta v park, vključno z
živo mejo zevarovanim grobiščem z
obeliskom. Zal je resnica, kar piše
avtor zamisli o prestavljanju tega

-

-
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spomeniškega objekta, da je pogosto
oskrunjen in poškodovoan. To se je
večkrat dogajalo že v preteklih časih,
ko v Radovljici še ni bilo novoustanovljenih srednjih in strokovnih šol
in množice dijakov, ki se v odmorih
najraje družijo na vrtu, predvsem
okoli grobišča in na njem. S
pločevinkami, papirnato embalažo,
ogorki in drugimi odpadki onesnažujejo vse okoli sebe in povzročajo
škodo.
Kljub večkratnim opozorilo krajevnega združenja ZB NOB Radovljica vodstva šol niso ukrepala, da bi preprečila
takšno početje. Tudi prijava skrunjenja in poškodovanja spomeniškega
objekta na pollicijski postaji ni nič
zalegla. Neznanih storilcev nikdar
niso zasledili kakor tudi ne malo-

pridnežev, ki so zidove okupatorjevih
bunkerjev na Obli gorici in ob
Cankarjevem naselju popackali z
nacističnimi simboli?!
Po mnenju borcev bi bil najracionalneje postaviti okoli grobišča z obeliskom dovolj visoko železno ograjo.
Kamniti prestol na Gosposvetskem
polju že stoletja stoji nepoškodovan,
ker so ga Korošci zavarovali s takšno
ograjo. Grajski vrt je še edina večja
zelena površina za sprehajalce in
mamice z vozički v mestu. Pristojni naj
bi bolj poskrbeli za ureditev, nemesto,
da bi jo prepustili že tako preobilni
avtomobilski pločevini po vseh prostih
kotičkih Radovljice, Linhartovega
mesta - mesta kulture!

Jt:n Jošt Role, Cankarjeva 25, &dovijica
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Pogovor z Marjanom Kunejem, avtorjem knjige Kamna Gorica na nakovalu časa

"Krivica je popravljena"
K

njiga Kamna Gorica na nakovalu časa ni nastala zato, da bi
"sosedovi obmolknili", temveč
ker si jo kraj in njegovi ljudje zaslužijo.
"Gre za mozaik kamnogoriških podob oziroma zgodb, obogatenih z
"vinjetami " slikovitih pripovedi tistih,
ki so nekdaj živeli (ali še živijo) v
Kamni Gorici, njihovih staršev in dedov, z anekdotami idr., tudi s številnimi fotograftjami," je povedal avtor,
novinar Marjan Kunej, upokojeni
urednik Večera, o ki"ijigi Kamna Gorica na nakovalu časa. Izšla je kot deveti zvezek v zbirki Gorenjski kraji in
ljudje, ki jo izdaja Gorenjski muzej
Kranj , kot je povedala njegova ravnateljica Barbara Ravnik Toman,
urednica te ki"ijige. Predstavili so jo
15. maja zvečer v kamnogoriški gostilni Mlin, kjer se je trlo domačinov
in gostov, med katerimi so bili tudi
predstavniki Občine Radovljica. O
tem, za kakšno delo gre, smo se pogovarjali z njegovim avtorjem Marjanom Kunejem.

V krajih Lipniške doline so pred sedmimi stoletji ali kaj prvi rudarili
priseljenci. Gozdno železo (bobovec)
so kopali na bližnjih Vrečah in obronkih Jelovice, od koder so ga tovorili v
dolino; kasneje, ko je tu pošlo, pa
drugje ...
"Ko sem, tudi sam priseljenec - med
vse bolj pogostim bivanjem v Kamni
Gorici spoznaval, kolikšno bogastvo
preteklega se skriva v tem starožitnem fužinarsko-žebljarskem kraju,
sem začel "rudariti" tudi sam. "Bobovec" - gradivo za knjigo Kamna
Gorica na nakovalu časa - sem začel
iskati in nabirati na vseh koncih in
krajih: pri sosedih, znancih in neznanih ljudeh v vasi ter njeni bližnji
okolici vse do Radovljice; tudi po
arhivih, muzejih in pri posameznikih
v Kropi, na Bledu , Jesenicah , v
Kranju in Ljubljani ter Sežani ...
Sicer pa napotijo vsakogar, ki pride
ali zaide v Kamno Gorico, k Valentinu Šparovcu, pesniku samouku, ker o
kraju veliko ve. Ko sem mu ponudil v

branje svoje prvo pisanje o Kamni
Gorici, ki ga je bilo komaj za brošuro,
je prizanesljivo rekel, kako stvari sicer
držijo, da pa je s tem kot z juho: brez
domačih nudeljnov ni prava. Mislil je
namreč, kako se v takšnem prikazu ni
mogoče ogniti pripovedi o nekdanjem življenjskem utripu kraja in ljudi.
K temu je nemalo prispeval tudi sam
- poleg pokojnegaJožefaJožeta Varla,
Kamnogoričana z Jesenic in drugih.
Pravim jim kar Krištofi Kolumbi.
Njihovih odkritij o Kamni Gorici ne
bi kazalo odkrivati še enkrat. Raje
sem jih vtkal v zgodbo, upoštevaje
ljudski rek, da pač "eden ne ve vsega,
vsi ljudje pa vse vedo".

Bobovec so topili v plavžu sredi vasi,
Pod lipo. Tako so dobili volka železne kepe, že pravo kovno železo , ki so ga razbelili v fužini (topilnica,
navadno s predelovalnico) in pod
kladivom "razcepili" v največ šest
delov. Te so v posebni peči prevarili
in raztegnili v železne droge ali cajne
(palice), ki so jih oddajali v vigenjce
(čebljarske delavnice). Tu so jih segrevali na ješi (kovaškem ognjišču) in
iz njih izdelovali več kot sto vrst
žebljev.
"Moja "plavža" oziroma "fužini" sta
bila računalnik in tiskalnik v Ljubljani ali v Kamni Gorici, s pomočjo
katerih sem "topil" gradivo ter ga
(pre)oblikoval. Marsikatero "cajno"
ali celo že "žebelj" pa mi j~ prinesel
domači "kovač" Valentin Sparavec.
Ta ni nikoli zatajil pri odgovorih na
moja vprašanja in je mimogrede
opravil s temami, ki so se mi zdele
zanimive, a jim sam kot "pritepenec"
nisem mogel do živega. Tega in
onega se je spomnil tudi sam.
Je pa še cela vrsta "kovačev", katerih
"cajne" in "žeblji" pomagajo bogatiti
to kamnogoriško zgodbo: polihistor
Valvasor, župnika Uršič in Verbajs,
zgodovinarji in pisci dr. Rudolf
Andrejka, Alfons Miillner, Ivan Mohorič, Jože Gašperšič ... vse do današnjih, največ v zbornikih ... "
V Kamni Gorici so izdelovali različne
vrste in oblike žebljev: kamelarje,

Na podlagi Odloka o proračunu občine
Radovljica za leto 1999 (Uradni vestnik
Gorenjske št. 10 z dne 30.3.1999)
Občina Radovljica objavlja

J A VNI RAZPIS
za sofinansiranje preventivnih in
razvojnih programov socialnega
varstva v letu 1999
I. Predmet razpisa so "Preventivni in razvojni
programi socialnega varstva" in sicer :
l. Programi preprečevanja, razreševanja in
odpravljanja socialnih stisk, osamljenosti in
izključenosti otrok in mladih;
2. Programi preprečevanja in reševanja
socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog in alkohola;
3. Programi pomoči in samopomoči usmerjeni v zmanjšanje socialne izključenosti
starejših, mladih brezposelnih in drugih
marginalnih skupin prebivalstva;
4. Programi za pripravo na kvalitetno življenje
mladih, humanizacijo odnosov v družini in
družbi;
5. Programi za kvalitetnejše življenje družine
in podporo družini;
6. Programi odkrivanja in preprečevanja
zlorab mladih, preprečevanja nasilja ined
mladimi.

Izbrani bodo programi, ki bodo vključevali
samo populacijo občanov občine Radovljica.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpisa po
točko I. je 3.0000.000,00 SIT. Ta razpis velja
do porabe sredstev za te namene oz. do
31.7.1999.
III. Na razpis se lahko pnJaVJJO pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje
socialno varstvene dejavnosti v RS, nevladne
(neprofitne in prostovoljne) organizacije, ki
so registrirane kot pravne osebe v RS in izpol-

klopnike, na dva pera, streharje, zidnike, planinčarje, ta okrogle, kladuca
... do najdaljših, ki so jih uporabljali
pri gradnji jezov in so bili dolgi po
1,80 metra.
"Tako kot imajo različna imena
žeblji, ki so na ogled samo še v
Kovaškem muzeju v Kropi, so raznoliko naslovljena tudi pogla\ja v knjigi,
ki v~ako govori o drugi temi. Potem
ko je bila Kamna Gorica kot Stainpiichl prvič neposredno pisno omenjena leta 1498 v osnovnem radovljiškem urbarju in je Kamnogoričan e
kot imenitne žebljarje pohvalil Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kraajske
leta 1689, ko so mnogi pisali posamezne zgodbe o tem slikovitem
kraju, je to prva knjiga, pripoved, ki
je v celoti posvečena Kamni Gorici.
Prikazuje njeno lego, znamenitosti,
vzpon in padec železarstva in žebljarstva, to, kako so njeni ljudje živeli
nekoč, njihove običaje, imenitne
Kamnogoričane in njihovo delo
oziroma ustvarjanje, pripoveduje o
kamnogoriški šoli, cerkvi, kulturnem
društvu, gasilcih, domačih hišnih
imenih, najbolj značilnih narečnih
izrazih/ lokalizmih itd. "
Fužinarji so na konjih ali z njimi tovorili svoje železarske izdelke v Trst,
Gorico, Videm - vse do Benetk in v
Čedad.
"Moja knjiga ne bo romala naokrog,
kot so nekdaj žeblji, temveč kvečjemu
z avtomobilskimi kilovati. Vprašanje
pa j e, če tako daleč ... Sicer pa je namenjena predvsem tistim, ki so za
Kamno Gorico komajda slišali ali pa
sploh ne; onim, ki si domišljajo, da
imajo njeno zgodbo v malem prstu;
domačinom za krepitev krajevne
samozavesti.
Vesel bom, če to pisanje ne bo
predolgo ostajalo bela vrana; upam,
da bo vzpodbudilo katerega od raziskovalcev, predvsem mlajših, k nadaljnjemu iskanju. Kajti medtem ko
sta tudi kamnogoriško železarstvo in
žebljarstvo v drugi polovici prejšnjega
stoletja šla rakom žvižgat ne le zato,
ker jima je zmanjkalo rude, temveč
predvsem, ker ju je povozil čas (ro-

njujejo sledeče pogoje:
imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in
materialne možnosti za izvajanje programa,
program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
imajo načrt izvajanja programa, ki vsebuje
vse elemente zahtevane v razpisu,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izv_ajanja programa, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov.
IV. Kriteriji, merila za izbor posameznih programov in način sofinansiranja:
kvaliteta in realnost predloženega programa glede na načrtovano izvajanje in
pričakovane učinke programa;
vključenost elementov samopomoči in
samoorganizacije;
delež prostovoljnega dela;
usposobljenost izvajalcev in njihove
refrence;
delež sofinansiranja iz drugih virov;
inovativnost dela;
uspešnost izvajanja programa v preteklih
letih.
Programe bo presojala, izbirala in določi la
delež sofinansiranja posebna komisija, ki jo
imenuje župan. Pri programih bodo sofinansirani samo stroški dela in materialni stroški
brez investicijskih stroškov. Končne sklepe o
izboru programov bo izdajal župan, na osnovi
teh pa bo z izbranimi izvajalci sklenjena
ustrezna pogodba o sofinansiranju programov
za leto 1999. Sredstva bodo dodeljena v več
zaporednih obrokih.
V. Ponudba programa mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
podatke o prijavitelju: točen naslov,
matična št., davčna številka, št. žiro računa,
pravnoorganizacijska oblika z registrsko
številko, dokazilo o registraciji, odgovorna

Na predstavitvi knjige Kamna Gorica na nakovalu časa. Z leve: avtor Marjan Kunej,
ravnateljica Gorenjskega muzeja Barbara Toman Ravnik ter recitatorja Grega Solce in
Aij'a Horvat. Foto: P Podlipnik.
čno delo namreč ni bilo več kos strojni proizvodnji žebljev), se prihodnjim raziskovalcem - ko gre za Kamno
Gorico in njene ljudi - tega še ni bati.
Kar se tiče kovaštva, se je v vasi
ohranilo umetno kovaštvo, saj kar
nekaj kovaških mojstrov kuje različne izdelke, kot so okenske mreže,
kovane ograje, lestenci in drugo."
Končno

jo torej imamo! Knjigo o

Kamni Gorici, ...
"... ki se z njo vpisuje v klub krajev na
Slovenskem, kakršna sta Radovljica in
Kropa, ki že premoreta vrsto brošur,
zbornikov in drugih knjig o sebi. O
Kamni Gorici, tej starožitni fužinarsko-žebljarski vasi, njenih marljivih, a
nekdaj ubožnih ljudeh in imenitnih
umih pa samostojne knjige doslej ni
bilo. Vendar ta ni nastala zato, da bi
"sosedovi obmolknili" ali zaradi tekmovalnosti za vsako ceno, temve č
preprosto zato, ker si jo kraj in njegovi ljudje zaslužijo. S svojim težavnim življenjem in trpljenjem pri delu
so namreč njihovi predniki že zda. vnaj plačali aro za njen izid. Tako je
"krivica" - čeprav z zamudo - vsaj delo_ma popravljena. K temu je prav gotovo pripomogel visoki jubilej, lanska
500-letnica prve neposredne omembe kraja v pisnih virih. Seveda pa sem
še posebej hvaležen tistima, ki sta pripomogla, da je kajiga slednjič izšla:
Gorenjskemu muzeju Kranj, ki se jo

oseba prijavitelja, reference;
podatke o izvajalcih programa: odgovorni
nosilec programa, njegova izobrazba, reference, ostali sodelujoči v programu (izobrazba, reference), njihova vloga v programu;
podroben opis vsebine programa: trajanje
in dinamika izvajanja programa, ciljna vsebina uporabnikov, ki jim je program
namenjen, način sodelovanja uporabnikov
v programu in št. uporabnikov, ki bodo
vključeni v izvajanje programa, cilji izvedbe
programa, pričakovani rezultati glede na
obstoj eče stanje, strokovna izhodišča in
metode dela, predviden način evalviranja
poteka programa in končne evalvacije;
podrobno finančno kostrukcijo izvedbe
celotnega programa z navedeno vrednostjo
urnih postavk posameznih sodelujočih v
programu, navedba ostalih sofinanserjev in
zneskov njihove soudeležbe.
VI. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica, označeno z vidno oznako v levem
zgornjem kotu na prednji strani kuverte in
sicer "Ne odpiraj - javni razpis programov
socialnega varstva". Prednost bodo imele
popolne ponudbe, ki bodo vsebovale vse ·
podatke iz V. točke razpisa.
Rok za oddajo ponudb je 15 dni od datuma
objave tega razpisa oz. do 31.7.1999.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Občini Radovljica, tel 700 23 44.
Komisija bo v roku 15 dni po prejemu
ponudbe oz. po zaključku razpisa ponudbe
obravnavala, obvestila župana, ki bo v roku 15
dni izdal sklepe o izboru programov ponudnikov.
Štev: 15000 -11 / 99,

Datum: 4.5.1999
Janko S. Stušek, župan

je odločil izdati, in Občini Radovljica,
da natis denarno podpira."

Kako živi Kamna Gorica danes,
kakšna je njena podoba?
"V marsičem vse bolj žalostna. Nekdaj
imenitna Kappusova graščina hira,
tudi starožitni delavnici (eno nedaleč
od Kappusovine in drugo v Mali gasi)
- je neusmiljeno načel zob časa. V
središču kraja, kjer so v pre teklih
desetletjih do nerazpoznavnosti
"preuredili" zunanjost marsikatere
hiše, če tudi zaščitene, so zrasle čez
noč in se šopirijo skrpane garaže in
druge barake, ki pošteno kazijo
podobo kraja ... Streha na nekdanjem
Pensionu Jelovca, v katerega so pred
drugo svetovno vojno hodili na
počitnice številni Ljubljančani, kasnejšem Zavodu Matevža Langusa z::i
prizadete otroke, kije že od leta 1992
"hiša strahov", pušča in zamaka, zato
odpadata omet in opeka s pročelja na
cesto. To je vse prej kot v čast lastniku, Ministrstvu za šolstvo in šport
RS, čeprav bi bilo v teh prostorih
mogoče urediti na primer zunanjo
enoto radovljiške glasbene šole, a še
kaj bi se našlo. Sicer pa bi bilo
mogoče marsikatero od teh zagat
urediti ne le in predvsem z veliko
denarja, temveč že z malo več
posluha ... "
Jtn

Andrej Potočnik

OBČINA RADOVLJICA - ŽUPAN
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 386(0)64 700 230,
700 23 13, fax 714 684
Na podlagi 13~ člena Odloka o priznaajih Občine Radovljica
(Uradni list RS, št. 4/91) in sklepa Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja župan Občine
Radovljica

RAZPIS

'ZA PODELITEV VELIKE PLAKETE, PLAKET OBČINE

RADOVLJICA IN PLAKET ANTONA TOMAŽA LINHARTA
Velika plaketa
se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim
ter društvom za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in
dela s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine,
posameznikom za življensko delo oziroma ob visokih jubilejih.
Plakete občine Radovljica
se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim
ter društvom za dolgoletno izredno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki je prispevalo k
napredku in ugledu občine, za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj ali preprečevanju škode na
premoženju.
Plakete Antona Tomaža Linharta
se podeljujejo posameznikom, kulturnim skupinam in organizacijam za
izredne dosežke pri spodbttjanju, organiziranju in širjenju kulturne
dejavnosti med prebivalstvom, v organizacijah, v občini in v širšem
družbenem prostoru, za posamezne uspehe pri kulturni in umetniški
vzgoji mladine, za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem
in umetniškem področju ter za dolgoletno delo in izredne uspehe na
področju vzgoje in izobraževanja dosežene z delom v vzgojnoizobraževalnih in drugih organizacijah, z organiziranjem vzgojnoizobraževalne dejavnosti, s strokovnimi in raziskovalnimi deli in pri oblikovanju učnih sredstev.
Predlogi za podelitev priznanj občine Radovljica s podatki o kandidatih
in z obrazložitvami morajo biti predloženi najkasneje do 30. junija 1999
na naslov: Občina Radovljica, Gorejska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom "PRJZNANJA". Nepopolnih in tistih predlogov, ki bodo prispeli po
izteku roka, komisija ne bo obravnavala.
Janko S. Stušek
župan Občine Radovljica

Dovolite, da se predstavimo

v

Naša sta tudi Cop in Petek
aša šola se imenuje po pisatelju Franu Saleškem Finžgarju. Na čelu te šole je ravnatelj Cene Praprotnik. Njegova
desna roka pa je profesor Janez
Zupan. Na naši šoli je čez tristo
učencev. Menda ne veste, da so jo
obiskovali tudi zelo zn~ in uspešni
športniki: veslač Iztok Cop, skakalec
Franci Petek in padalec Bogdan Jug.

N

Na naši šoli deluje veliko krožkov.
Najbolj uspešni so dramski, fotograf-

Vsaka

novička

najde

ski, akvarijski, novinarski, likovni in
pevski krožek. Nekaj metrov stran od
šole imamo prijeten gozdiček s čebel
njakom. in pravim šolskim sadovnjakom. Sola je poskrbela tudi za naše
zobe, saj imamo na šoli zelo dobro
zobozdravnico.
Notranjost šole krasi akvarij, ki ga
vestno oskrbujejo učenci akvarijskega
krožka. Letošnja atrakcija akvarija so
tri vodne rastline, ki se po desetih
letih vzcvetele. To smo ujeli tudi na

kotiček

v vsakem

Novinarj

očesu

filmski trak. Za popestritev raznih
prireditev poskrbita otroški in mladinski zbor. Tudi kuharic ne smemo
pozabiti, saj dobimo odlične malice
in še boljša kosila. Sploh pa moramo
pohvaliti naše učiteljice in učitelje , ki
se trudijo z nami in nam pomagajo
tudi do državnih tekmovanj , ne samo
v naslednji razred.
Ponosni smo na fresko iz romana
pod svobodnim soncem, ki jo je
naslikal slikar Franc Kreuzer.

ali ušesu

KULTURA

v•

N

Učilnica

Novinarski krožek OŠ F S. Finžgarja Lesce z mentorico, učiteljico Štefi Muhar.
le učence in kaj se bo dogajalo v prihodnosti, lahko preberejo na tabli.
Novinarji smo krivi, da vsaka, še
tako majhna novička najde kotiček
v vsakem očesu ali ušesu. Le naš

radio se redko oglasi. Morda je
temu krivo muhasto ozvočenje ali
naša prezaposlenost.

Diana Bilajac, novinarka 8.b

na pšrostem

Matematika gre hitro v glavo
o vstopim v učilnico, me
pozdravi z nekim posebnim vonjem. Včasih je to
prijeten, včasih malo manj, odvisno od tega, če prihajam s strahom.
Ko pa zapuščam učilnico, ga ni.
Seveda ima vsaka učilnica svoj
vonj. Najlepšega ima naša najljubša učilnica.

K

Severno od naše šole, le nekaj korakov od igrišča , zeleni gozdiček .
Pomladi, ko cveti in j e odet v
zelenje, in j eseni, ko j e odet v
zlato , bar vo, služi naši šoli kot
uč ilnica na pros tem. Na sredini
gozdička čaka miza, okoli nje so
klopi, ki redko samevajo. Posedemo se in poslušamo brez pisanja in prepisovanja s table proučiti
snov. Prostor je najbolj primeren
za biologijo, zgodovino, slovenšč ino ali glasbo, toda tudi matematika gre tu en dva tri v glavo. V
gozdičku se lahko pogovorimo o
razrednih problemih. Pripravnemu klepetu botruje mirna narava, ki nas obdaja. Seveda se učenci
učilnice na prostem veselimo tudi
zato, ker učitelji sem ne prinesejo
redovalnice. Prav gotovo pa vse
učence in tudi mene zanima,
kakšni bi bili rezultati kontrolne
vaje v učilnici na prostem. V
našem gozdičku najdemo najrazličnejša znana drevesa: brezo,
jesen, smreko , lipo, jerebiko,
ostrolistni javor, češnjo in manj
znana: klek, tiso in platano. Naši
strokovnjaki so imeli oziroma
imajo veliko dela z gozdičkom.
Naslednja naloga je postavitev
pasti za lubadarje. Vendar ne z
namenom, da bi lubadarje dejansko lovili, temveč da bi otroci
videli , kako naprava deluje in

KULTURA

KULTURA

Umetnost je doma v naši šoli

ekaj metrov proč od starega
vaškega jedra stoji naša šola,
Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja. Lesce so imel šolo
že od leta 1831. Skozi čas se je
spreminjala. Na zunaj je mogoče
takšna kot vsaka druga šola. A ko jo
obiskuješ že osmo leto in greš na
tekmovanje ali informativni dan v
neko drugo, spoznaš, da je drugačna. In zdi se ti boljša kot ostale,
ali pa si tako močno navezan nanjo.
Na naši šoli deluje več krožkov, med
drugimi tudi novinarski krožek. Mi
smo tisti, ki skrbimo, da tabla pred
učilnico, ki služi kot stenski časopis,
ni nikoli prazna. Novice povzročajo
drugi, mi pa jih spravimo na papir.
Tako da vsi tisti, ki ne vedo, kdo je
zmagal na katerem od tekmovanj ,
kako je potekal športni dan za osta-

Osnovna šola F S. Finžgar Lesce.

Ko se pelješ mimo leške osnovne šol~, p~tegn~ tvoj p<;>gled fo~m~ ~va: ves~ka, vesoljski sendvič, otroci, stol za zal)ubl)ence m drugi hrastovi kipi, kot so Jih
poimenovali umetniki. Ko vstopiš v ta hram učenosti, vidiš po vseh ~odnikih
obešene slike. Majhne, velike, z veselo in žalostno vsebino, temne m svetle,
skratka vsaka po okusu avtorja - slovenskega akademskega ilustratorja. Na nasprotni strani hodnjka visijo neuokvirjene slike na risaln~ listih - ~elo_ naših
likovnikov. Umetnost je na naši šoli doma. Odraža se tudi v zelo p1samh_kulturnih dneh.
Včasih gostimo kakšnega pevca, pevko ali skupino ali pa kakšnega drugega
znanega Slovenca.
.
Za pusta smo imeli zelo zanimiv kulturni dan. Pripravili smo pustni karneval in
za to priložn<;>st izdelali super majic~ in obl~čila. ~e _zjutraj nas je <?biskal Stu~o
H iz Trbovel). Ko smo se po delavrucah pnpravl)ah na karneval m koncert, Je
Studio H pripravljal naše pevske pog~!I'než; za n~to_p. Po kon~~nem k~mcertu smo izbrali zmagovalce, kar smo b1h koncno vsi, saJ smo se vsi 1zkazah.
Letos nas je obiskala gledališka skupina Kolenc, da bi nas pobliže seznanila_ z
igro, roezijo, baletom, jazz baletoill:. in varie~~jem_. V drugem deh~.pa s; Je
mora predstaviti vsa~ razred p_o svojih ZI?og~1vos~h. s:veda. Po d~l)s~1:1 casu
smo spet vsi nastopali. Ta drugi del nam Je bil bol) vsec kot Kolen cevi, ceprav
smo od osmih razredov pričakovali več.
Ne smemo pozabiti omeniti "letošnjega Božičkovega in novoletnega darila",
.
kot nam je gospod ravnatelj predstavil Vilija Resnika.
Lansko leto smo se z avtobusi odpeljali v Lubljano, naravnost v opero, k1er smo
si ogledali opero Gorenjski Slavček. Po svoje nas je tudi ta navdušila.
Vsako leto nekajkrat obiščemo radovljiško kinodvorano in si ogle~amo kakšen
9lm, za katerega ug:itelji presodijo, da je dober za nas. Zadnp dva filma,
Sepetati konjem in Zivljenje je l~po, sta nas globoko prevzela.

Anja Gašperin, 6. a

Pika ni le za prvošolčke
V četrtek, 4. marca, smo se odpravili v Ljubljano v Mladinsko gledališče . Ogledali smo si zanimivo igrico Pika Nogavička . Petopolci smo mislili, da bo predstava preveč otročja, a smo se motili. V predstavi je igralo veliko znanih igralcev. Ker uprizoritev zahteva veliko igralcev,je vsak igral več vlog. V prvem delu
predstave je bilo prikazano življenje Pike No&avi~ke. Po_kratke:11 odmo~u pa~~
je predstava nadaljevala. V drugem delu pa Je. P~ko obiskal oc:. l&ralo _s? b1h
zanimivi in zabavni, zato smo se večkrat nasmeJah do solz. prvosolo so b1h zelo
neučakani, zato so začeli vstajati.
~
Po ogledu predstave smo pri avtobusu pomalicali in se dobro okrepčani vrnili
nazaj v Lesce.
Kulturni dnevi, ko zaživimo in delamo v desetinah delavnic, minejo, kot bi pihnil. Ja, kaj delamo v delavnicah: kuhamo, p~č~mo, i~delujemo okrask~, ~arila,
zapestnice, slikamo na svilo, steklo, bombaz, IZdeluJe~o obleke, se f~1z1ramo ,
pripravljamo prizorčke , snemamo filme, plešemo, poJemo, delamo ikebane,
maske pripravimo za karneval in še marsikaj.

Katja Kravonja, 5. c
Učilnica

na prostem.

kakšen je njen namen. S tem se bo
zagotovo zmanjšala nevarnost
uničevanja takih pasti v naših gozdovih.
Kot ste lahko spoznali, bi naš
oziroma učilnica na prostem lahko prispevala k varovanju
naše narave in boljšemu počutju
nas učencev in naših učiteljev, če
gozdiček

ne bi · bil prepogosto zatočišče
nešolske mladine, kjer pušča svoje
sledi: prazne steklenice, tudi
razbite, pločevinke, pogosti so tudi
iztrebki, človeški in pasji. Sledaji
zlasti v mivki za skok v daljino. Ce
bi bilo šolsko ozemlje ograjeno, bi
bile razmere gotovo drugačne.

Diana Bilajac, 8.b

Sramota! Nekdo je zastrupil
čebelje panje
Ob osnovni šoli v Lescah je gozdiček. Ob gozdičku sta še majhen
sadovnjak in vrt, za katerega skrbijo učenci šole. Na robu gozdička pa
je čudovit čebeljnja~, iz katerega s~. spomladi sliši n_e~no ~ebelj~ ?renčanje. Toda nekdo Je to glasbo ut1sal. Pozno polen Je z 11:1s~kt1c1do~
zastrupil osem panjev. Sramota! Pomor! Ne morem, verJetl: Pa tudi
škoda! Vsaka čebelja družina je vredna približno deset tisoč tolarjev,
torej se števil~a nastale šk~de vrti okoli 1_00 tisoč tolarjev. _Za ~~vca še
ne vemo, žehmo pa, da b1 tole pre_bral m spoznal, da 1;11 um~1l _smo
čebel, ampak je tudi nas globoko pnzadel s tem vandalskim deJanJem.
Čebelam bomo njihov dom obnovili.
Diana Bilajac, 8. b

Priporočilo vsem, ki so
dofgočasnimi knjigami

skregani z

V letošnjem letu sem prebrala že veliko knjig in mora'? priznati, da ~? mi bile
še najbolj všeč knjig~ po izbiri. Saj ne re~em, da so_ knJI~e, ko_t so ~car Ru~10,
pes, ki je ljubil dom m svobodo, Leta moJe mladostl, knJ1ga, ~Jer Fmzgar op~suje dogodke iz mladih let, in Jurij Kozjak, janičar, slabe. Le p~stolovske mso.
Osebno imam najraje knjige, kjer je vsebina vedno napeta m napetost ne
popusti vse do konca.
.
.. .
Kdor ima bolj kot običajne knjige rad pustolovske, naj mi pnsluhne, kaJtl pnrporočila bom nekaj ta~h. ~?rej, pus~olo~ci, p~z.?r!.
.
.
Ene izmed pustolovskih knJ1g so tud~ knjige, ki Jih J~ napisal ~homas ~;ezm~.
Vsebine vam ne bom razlagala, ker b1 vam ta~o_odkrila vso skri~ost, kiJo._knpga skriva v sebi. Povem vam le, da so zelo zamm1ve. Prepoznate Jih po znacilmh
rdečih platnicah.
Moram pa priznati, .?a obstaja še b~ljša zbir~a ~ig. _
I? sicer.zbirka. časovni
stroj! Le malce vam Jih bom predstavila. To m knJ1ga, k1 JO beres od zacetka do
konca. To je knjiga, kjer sprejemaš sam svoje odločitve in ustvariš popolnoma
svojo zgodbo. Prebereš jo en, ~va, ~- Mislim, d~ me ~i pri~egnil _naslo~ (po
neki meri že), ampak to, da skriva knjiga neko skrivnost m da Je tudi vodmk po
zgodovini in tudi misliti moraš, da se ob določenem vprašanju odpraviš na
pravo pot, me je navdušilo. Če je tvoja odločitev napačna, lahko padeš s pečine,
te poje tiger, dinozaver... Misliti moraš z glavo!
Najboljša je knjiga, pri kateri ne sestavljaš in bereš samo besed, temveč misliš z
glavo!!!

Tjaša Ekar, 6.a

KROZKI

KROZKI

KROZKI

Planinski krožek

Nasveti za vremensko občutljive
najstnike in najstnice

Likovni krožek

Ne le sladke sanje o gorah Mnogo ustvarjalnih idej
Likovni krožek teče pod vodstvom učiteljice Darje Katrašnik. V likovni
učilnici se zberemo vsi tisti učenci , ki radi likovno ustvarjamo. Učiteljica ima
veliko dobrih idej. Tudi mi radi povemo svoje zamisli, ki jih, koliko~ je mogoče, uresničimo.
Včasih

nas pot zanese k zanimivim pogovorom, tako da izvemo veliko zanimivega, predvsem pa o zelo znanih slikarjih in njihovih delih. Ob delu nas
spremljajo pomirjujoči zvoki klasične glasbe. Vsi se prepustimo svoji
domišljiji.
.

Pohod na

Spomnim se, kako smo iz gline oblikovali prikupne majhne figurice. Sprostili smo se ob risanju tihožitja, pa ob slikanju na steklo. Nekateri so se
preizkusili v risanju na svilo. Izdelali smo tudi koledar. Nič lažjega. Doma so
bili prav veseli, ko sem pokazala konjička, ki sem ga pobarvala z zlato barvo.
Ne smemo pozabiti na voščilnice in na voščila, ki smo jih založili pred novim
letom. Ta ideja se je porodila v mislih naše mentorice. Nato smo jo učenci
in še drugi učitelji udejanjili. Vsak učen~c je napisal svoje voščilo, voščilnice
pa so prihajale naravnost iz naših glav. Ceprav je od tega že nekaj mesecev,
se še vedno sliši govorjenje o voščilih in voščilnicah. Mogoče je tudi vas
obiskalo naše voščilo.
Petra Vidic, 6. a

Vršič.

Rada bi vam predstavila delovanje planinskega društva na naši šoli, ki se ga
letos prvo leto udeležujem. Všeč mi je, saj rada hodim in doživljam nove dogodivščine. Vem pa, da se lahko zgodi tudi nesreča.
Obiskali smo že več planin, skoraj gora. Dvakrat smo)e bili na Valvasorju in
sicer enkrat s sanmi, enkrat pa smo se poti lotili peš. Sli smo tudi na Vogar in
pot nadaljevali proti Planini pri jezeru. Povzpeli smo se tudi do Tromeje, kjer
smo se komaj izogibali smučarjem . Ta pot mi je bila tudi najbolj všeč, saj smo
po dolgem času spet hodili po snegu in ga tudi občutili. Meni najtežji pohod
pa je bila tura na Begunjščico.
Izlete pripravimo vsako tretjo soboto v mesecu. Vedno se odpravimo na tako
turo, da hodimo približno dve uri. Vodijo nas dobri in izkušeni planinci: mentorica prof. Golmajerjeva, njen mož, najbolj izkušen planinec in reševalec, in
zdravnica, gospa Mojca. Z. nami gredo lahko tudi naši starši, tako smo pred
nezgodami še bolj varni. Ceprav so z nami učitelji in profesorji iz šole, takrat
prav nič ne mislimo na pouk. Ob petkih pripravimo planinsko urico, Iger
gledam9 diapozitive z naših poti in se učimo, kakšna je obutev in oprema planinca. Ce vse vemo, lahko v sedmem razredu tekmujemo in smo za dobro
znanje tudi nagrajeni.
Tako poteka naš planinska dejavnost. Upam, da staršev doma ne skrbi, ko smo
na sobotnih pohodih, saj vedo, da smo v <iobrih rokah in se imamo super.
Na zadnji obisk planinske ure smo povabili tudi starše. Najprej smo jim
pokazali diapozitive in druge slike. Največ jih je bilo z našega dvodnevnega
izleta na Robleku. Nato pa so bili na vrsti straši s svojimi vprašanji glede
ekološke spalne vreče in drugih reči. Mislim, da so vse poizvedeli in smo se
lahko dokaj pozno vrnili domov. Sanjali smo sladke sanje o gorah in njenih
lepotah.
špe!,a Opalk, 5.c

Slikanje na steklo

Najlepše slike prodamo
Ta krožek poteka vsak teden in traja uro in pol, lahko dlje. Za barve učenci,
ki so se odločili obiskovati ta krožek, na začetku leta prispevajo samo tisoč
tolarjev, steklo pa priskrbi mentorica, učitlejica matematike, gospa Barbara
Pfajfar. H krožku hodijo samo učenci, ki želijo in ki so družabni, saj naše
delo poteka ob pogovorih. Tako se še bolje spoznamo med seboj.
Kako je krožek sploh nastal? Ob nekem kulturnem dnevu, ko je na šoli delovalo okrog dvajset delavnic,je potekala tudi delavnica slikanja na steklo. Eni
izmed učenk se je porodila misel, da bi delavnica prerasla v krožek. In ker
so bili učenci za to zainteresirani, je krožek nastal.
Kako poteka delo? Najprej s konturo narišemo vzorec ali risbo na steklo. Ko
se ta posuši, sliko še pobarvamo. Izdelke tudi razstavimo, najlepše celo prodamo.
Veseli smo, da imamo tak krožek, kjer lahko pokažemo svojo domiselnost in
ustvarjalnost.

Tjaša Ekar, 6.a

Fotografski krožek

Pot do mojstra fotografije
Na naši šoli imamo tudi fotografski krožek. Zberemo se enkrat tedensko.
Krožek, ki ga vodi gospod Avsenik, obiskuje sedem učencev. Najprej smo
spoznali zgodovino fotograftje , nato pa smo se tudi sami naučili razvijati
črno bele filme in iz njih narediti fotografije . Motive za naše fotografile smo
iskali v naravi. Nekaj slik na temo mokrota smo poslali na razstavo v Svico.
Pri krožku se učimo tehnike fotografiranja, uporabo filtrov in ostalih
skrivnosti, ki so potrebne za lepo in ostro sliko, kjer sta najbolj pomembna
pravilna izbira časa in odpiranje svetlobne zaslonke, ki ga izberemo glede
na vrsto motiva in efekt, ki ju želimo s fotograftjo doseči.

Pwninski krožek na septembrskem srečanje gorenjskih pwnincev na Golici.

INTERVJU
Pogovor s Slavkom

Obiskovanje fotografskega krožka nam daje znanje, s pomočjo katerega se
bodo naše fotografije razlikovale od tistih, ki bodo posnete z avtomatskim
aparatom.
B/,až ješe, 6.a

INTERVJU
Kunčičem,

INTERVJU

profesorjem športne vzgoje

Na občinskih tekmovanjih smo najmanj drugi
"Pri smučarskih skokih dosega dobre rezultate Tanja
Volčjak. Ja, prav ste slišali. To
je naša osmošolka, " pravi
profesor športne vzgoje Slavko Kunčič.
Kateri učenci so na naši šoli
dobri športniki?
'V vsaki disciplini je kakšen
športnik dober. Eni so bolj,
drugi pa manj znani. Pri nas
so znane discipline plavanje,
rokomet, atletika, kolesarjenje, smučarski skosi ... V plavanju lahko omenimo Sašo
Piškur, Jano Vouk in Kajo
Terlikar. V atletiki so uspešni
Matjaž Križaj, Aljaž Urbanc

in Rok Repovž, pri čemer se
bosta prva dva udeležila
državnega tekmovanja. Pri
kolesarjenju lahko omenimo
Grega Boleta, čigar ime boste zasledili tudi pri hokeju.
Pri smučarskih skokih -pa dosega dobre rezultate Tanja
Volčjak. Ja, prav ste slišali. To
je naša osmošolka."
Kateri šport je pri nas najbolj
razširjen, pri katerem športu
dosegajo naši učenci dobre
rezultate?
'Včasih smo bili boljši v
rokometu, zdaj pa se kaže
vedno večje zanimanje za
atletiko."

Kako so se naši športniki
odrezali na občinskih tekmovanjih?
"Naša šola je na občinskih
tekmovanjih vedno najmanj
druga. Letos smo bili prvi v
rokometu in troboju. Slabše
rezultate dosegamo zaradi
majhnega števila učencev in
možne udeležbe le v eni disciplini."
Kakšna je splošna disciplina
med rednimi urami?
"Disciplina je malo odvisna
od učitelja, predvsem pa od
učenca oziroma skupine.
Menim, da je na naši šoli disciplina solidna."

Ali ima naša šola kakšnega
športnika, na katerega smo
lahko še posebej ponosni?
'Včasih in še sedaj smo bili
ponosn( na Francija Petka,
Iztoka Copa in druge. Zdaj
pa sta Tanja Volčjak in Grega
Bole tudi že dosegla najboljši
rezultat v svojih kategoriji."

Kako vidite prihodnost
športa na naši šoli? Kaj si
želite?
"Želim si, da bi bil šport v
Sloveniji enako cenjen in
razširjen kot je drugje po
svetu."
h

Anja Gašperin

NASVETI
Po vsaki uri pride odmor
Šola se je že krepko prevesila v zadnjo tretjino in nekateri najstniki in
najstnice imajo misli že pod vročim
soncem, viso~o temperaturo in hladno pijačo. Cas je, da se hitro preselite v resničnost, sicer bo temperatura v redovalnici padla pod nič
stopinj. To pomeni, da bodo ocene
zmrznile in jih boste morali kar
nekaj časa segrevati z boljšimi. Seveda prehitra sprememba temperature lahko povzroči razne trese .
Zato so učitelji poskrbeli za kulturne dneve in tako bo na šoli vladalo sončno in toplo vreme. Če se vam
bo zazdelo, da ste zadnje čase
neopazni in boste hoteli "zažgati" z
raznim oglašanjem, spakovanjem,
smejanjem ali klepetanjem med
poukom, bodite pripravljeni. Razne
strele lahko udarijo na občutljiva
mesta in zažgejo vas! Da bi se izognili grmenju in šviganju strel, med
poukom raje delajte tisto, kar
morate, in ne tistega, kar želite. Res,
da bodo takrat nad vami bdeli
temni oblaki, toda po vsaki uri pride
odmor. Takrat se boste s sošolci
pogovorili o pomembnejših zadevah, s sprostili in naužili sonca. Prav
nič pa vam ne bo škodilo, če boste
sonce prinesli s seboj v razred in s
tem presenetili tudi učitelje. Tudi
šola se vam ne bo zdela več tako
oblačna in temna in z večjim veseljem in zanimanjem jo boste obiskovali.

Nasveti za naslednjo generacijo

Ne mislite, da boste kar
sedeli brez dela
Zadnje čase se osmošolci samo še
opominjamo na zadnji športni dan,
zadnji obisk kina, zadnje to, zadnje
ono. Kmalu bo prišel in že čutim ,
kako prihaja zadnji šolski dan.
Sledile bodo počitnice in potem
bodo sedmošolci postali osmošolci
in zasedli prestol "ta glavnih" na
šoli. Pa kaj še. Dragi moji sedmošolci in sedmošolke, da se ne bi
mučili s "frajarjenjem " in si s tem
pokvarili tistega, kar je dobro v zadnjem šolskem letu, mi prisluhnite,
nekaj imam za vas.
Če mislite, da boste v naslednjem
šolskem letu sedeli aF pa celo ležali
brez dela, se motite. Caka vas najbolj
delavno leto. Tudi tisti, ki jim je bilo
do sedaj vseeno, bodo kmalu spremenili mnenje. V osmem razredu
boste in u č itelji od osmošolcev
pričakujejo , da so odrasli in č eprav
mnogi so odrasli, se zagotovo ne
obnašajo tako. Pozabite na petkratno
razlago, veliko boste morali postoriti
sami. Sprotno učenje in redno pisanje domačih nalog vam bo pomagalo
priti na srednjo šolo, Ji bo vaša
~ naslednja postojanka. Ce nameravate klepetati in motiti pouk, jezikati, špricati ali kaj podobnega, se
lahko poslovite od prijaznih pogledov učiteljev. Tudi pri organiziranju
plesov boste imeli težave, kajti nihče
ne bo hotel dežurati učencem, ki
motijo njegov ali njen pouk. Tudi pri
zaključevanju posameznih tromesečij ali celotnega leta vam ne bodo
gledali skozi prste, kot si predstavljate. Sploh pa, zadnje leto je.
Dvakrat se boste obrnili, pa ga bo
konec. Izkoristite ga čim bolj, zakopljite bojni sekiro z učiteljem ali
starim sošolcem, naužijte se čim več
dogodkov, lepih dogodkov, ki se jih
boste radi spominjali.
h

S/,avko Kunčiif, profesor športne
vzgoje na OS F. S. Finžgarja,
pravi, da smo lahko ponosni na
svoje športnike.

Diana Biwjac, osmošolka

Strani o Osnovni šoli F. S.
Finžgarja so pripravili učen
ci novinarskega krožk~, ki
jih vodi mentorica Stefi

Muhar.

Teden gozdov letos

posvečen

gozdnim rezervatom

Občni

zbor krajevne organizacije RK Lesce

Radovljiške gozdarje motijo Prva častna predsednica
črna odlagališča odpadkov RK Lesce je Jožica Rauh
smo, da teden gozdov,
ki ga konec maja že nekaj let pripravljamo slovenski gozdarji, v
večini primerov doseže svoj namen:
to je vzpodbuditi zavedanje javnosti
o pomenu gozdov, jo opozoriti na
aktualne problene in privzgojiti zavest o potrebnosti varovanja gozdov," so zatrdili na območni enoti
Bled Zavoda za gozdove Slovenije, v
katerega okvir sodijo tudi vsi gozdovi v občini Radovljica.

Gozdni rezervat -naravni
laboratorij
Gozdovi im~jo poleg gospodarskih tudi ekološke in socialne
funkcije , ki postajajo vse
pomembnejše. Da pa bi te
funkcije uspešno opravljali,
moramo s svojim delom skrbeti
za zdrave gozdove. To lahko
dosežemo le, če vemo, kako naravni gozdovi živijo, če spoznavamo naravne zakonitosti življenja
v njem in če znamo te zakonitosti spoštovati in s pridom
uporabljati tudi pri gospodarjenju z gozdom in gozdno krajino.
Prav to pa nam omogočajo gozdni rezervati, nekakšni naravni
laboratoriji.
"Dejstva, da je kljub relativno velikemu obsegu naš gozd ogrožen, se
zavemo predvsem ob različnih naravnih ujmah kot so poplave, žled in
veter. Ob tem se ponavadi tudi širša
javnost zave človekovega vpliva na
naravo , ki se kaže v zmanjšani
odpornosti narave - gozda, " opozarja vodja Območne enote Bled
Andrej Avsenek. "Takrat tudi gozdarji javno priznamo mnogokrat
napačno , enostransko in ekonomsko naravnano gospoda1jenje z gozdom, ki je bilo v preteklosti vsiljeno
predvsem večjim kompleksom nekdaj veleposestniških gozdov. To so
še danes večinoma sestoji, kjer na
neustreznih rastiščih prevladuje ena
sama drevesna vrsta. Prav zato so
takšni sestoji izjemno občutljivi na
ekstremne naravne vplive, na
bolezni in škodljivce. Narava sama
ima namreč mehanizme, s katerimi
teži k vzpostavitvi naravnega
ravnotežja in oblikovanju naravnega
gozda."

ot je v svojem poročilo navedla predsednica krajevne organizacije RK Lesce Jožica
Rauh, je v preteklem obdobju opravljeno delo organizacije več kot zgovorno: prek Centra za socialno delo
so denarno pomagali najbolj potrebnim, nekaterim organizirali pomoč
pri čiščenju stanovanja, kuhanju in
prinašanju hrane ter pri nakupu
ozimnice. Leška krajevna organizacija ta čas šteje več kot tisoč članov.
Pomagali so tudi ljudem v stiski zunaj
občinskih meja. Ob tem so najbolj
ogroženim in beguncem razdelili 207
paketov živil, zbrali so veliko oblačil
in obutve za Kozjansko in Albanijo,
nato pa še za hrvaš~e begunce, nastanjene v Metliki, Crnomiju in na
otoku Rabu. Z učenci osnovne šole so
zbirali odpadni papir, se udeleževali
'isakoletne delovne akcije v kampu
Sobec ter obiskovali in pomagali
starim in onemoglim krajanom na
domu. V njihovi pristojnosti je še
organizacija zdravstvenih predavanj
in prednovoletnih srečanj starejših
krajanov, merjenje krvnega tlaka

K

"Prepričani

Andrej Avsenek, vodja

Območne

enote B/,ed Zavoda za gozdove Slovenije.

V nekatere dele gozda
človek še ni posegef
K sreči, dodaja, pa imamo po drugi
stran v Sloveniji tudi precej ohranjenega gozda, ki ga človek s svojim,
zgolj ekonomsko usme1jenim gospodarjenjem ni spreminjal. Ohranil se je iz različnih vzrokov: zaradi
nedostopnosti oziroma velike oddaljenosti od prometnic, ker je
ekonomsko nezanimiv, ker lastnik
od gozda ni ekonomsko od,~sen; v
zadnjih desetletjih pa tudi zaradi
strokovne usposobljenosti posameznih gospodarjev, ki se zavedajo pomena sonaravnega gospodarjenja z
gozdom.

Gozdni ·rezervati

vplivov in rezervoar ekosistemske,
genetske in vrstne pestrosti. V rezervatih so tako prepovedane vse
gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in ostale dejavnosti, ki bi
kakorkoli spreminjale obstoječe
naravno stanje in vplivale na nemoten naravni razvoj v prihodnosti.
Tudi ob naravnih motnjah kot so
snegolom, vetrolom, žled in podobno,je vsakršna intervencija v rezervatu prepovedana. Kar pa ne pomeni, da stanja v teh območjih
vseskozi ne spremljajo strokovnjaki
oddelka za gozdarstvo Biotehniške
fakultete, Gozdarskega inštituta in
Zavoda za gozdove Slovenije.

Pri Rdečem križu Lesce že 18 let
deluje krožek ženskih ročnih del,
ki ga vodi gospa Anka Medja iz
Begunj. Kot vsako leto so tudi tokrat članice krožka pripravile razstavo svojih izdelkov.
dvakrat mesečno - od letos dalje tudi
merjenje krvnega sladkorja in holesterola - organizacija sprejema
prvošolcev med mlade člane, prednovoletna srečanja krajanov, starih nad
75 let ter seveda krvodajalstvo.
Krajevni organizaciji RK v Lescah so
tudi v preteklem letu nesebično pomagala številna tamkajšnja podjetja
in organizacije: KS Lesce, Zito Gorenjka Lesce, Murka, Turistično društvo, Pekarna Magušar Oblak, Mesarija Mlinarič, Osnovna šola F. S.
Finžgarja, Zeliščarstvo Prežla, leški
župnik Stefan Babič in mnogi krajani.
Pa seveda številni člani in članice
organizacije RK, brez katerega, kot je
dejala predsednica krajevne organizacije Jožica Rauh, leškega rde čega
križa preprosto ne bi bilo.
M.A.

Črna odlagališča - le malo
sprememb na bolje

Prav posameznim izjemno ohran- Medtem ko se slovenski gozdarji v
jenim oblikam gozda so gozdarji že
letošnejm tednu gozdov ukvarjajo z
pred desetletjem in več pričeli po- gozdnimi rezervati, so lani izposvečati posebno pozornost. Zaščitili
stavili problem črnih odlagališč v
so jih in poimenovali gozdni rezer- - gozdovih. "Uspešno akcijo popisa
vati. Po strokovni definiciji so to deli
črnih odlagališč na področju upragozdnega ali potencialnega gozdne- vnih enot Radovljica in Jesenice
ga zemljišča, ki je načrtno presmo ponovili tudi letos, kajti probpuščen nemotenemu naravnemu
lell! odpadkov je po zaprtju deponirazvoju in ima predvsem znanstveno je Crnivec vse hujši," opozarja Urša
- raziskovalni in splošno kulturni
Ahačič Pogačnik z blejske enote
pomen. Je labolatorij na prostem za
Zavoda za gozdove. "Strah, da bodo
študij naravnih procesov v neljudje zaradi napovedanega povimotenih ekosistemih, primerjalna
šanja cen odvoza smeti vse več
osnova za raziskave človekovih
odpadkov zopet odvažali v najbližje
gozdove, ni neupravičen. Po podatkih, ki so nam jih posredovali
Zavod za gozdove ima svojo krajevno enoto tudi v Radovljici
gozdariji s terena, novo nastalih
Krajevna enota Radovljica je ena od petih krajevnih enot, ki delujejo v
odlagališč niso zasledili, vedar so
okviru Obwočne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenje. Sedež ima v
stare deponije žal še vedno aktivne.
Radmjici, Sercerjeva 37, Iger imajo svoje delovno mesto štirje revirni
Težava pa je tudi v tem, da so se
gozdarji (enota je razdeljena na·pet revirjev: Radovljica, Begunje, Porazen že prej omenjene sanacije
dnart, Ribno in Ljubno) in vodja enote ing. Igor Lampe. Gozdovi na tem
največjega urejenega odlagališča
področju so, razen Groftje, večinoma v zasebni lasti.
komunalnih dopadkov le redki
In kakšne so pristojnosti krajevne enote Zavoda? Kot javna služba spremprimeri črnih odlagališč sanirali.
ljajo stanje gozdov, načrtujejo razvoj in glede na smernice lastnike
Kljub temu, da so bili na okrogli
usmerjajo pri ravnanju z goidom. To pomeni, da gozdarji svetujejo in
mizi o črnih odlagališčih pred letom
konkretno strokovno določijo vsak ukrep, ki ga lastnik v gozdu želi ali
dni pristojni tako predstavniki
mora storiti. V zvezi s tem so tudi revirni gozdarji pristojni izdajati
komunale kot tudi predstavniki
odločbe o upravnem postopku. Te po eni strani omogočajo, da so nujni
inšpekcijskih služb, z njihove strani
(varstveni) ukrepi v gozdu zares storjeni, po drugi stani pa so pravna
ni bilo velikega zanimanja za rešitev
podlaga za izplačilo subvencij, ki jih država namenja za posebne ukrepe.
tega problema. Gozdarji imamo
Delo gozdarjev je tudi zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest (izvajalca
podatke o natančnih lokacijah teh
prek razpisa izbirata Zavod in Občina skupaj), lovsko gojitveno načrto
odlagališč ( ostalo ji je še 60),
vanje in izobraževanje lastnikov gozdov. Tudi radovljiški gozdarji opozarnaslove lastnikov zemljišč, na katerjajo na problem črnih odlagališč odpadkov. V Radovljici so še posebej
ih so, vrste odpadkov in predloge za
pereči gradbeni odpadki, saj v občini ni legalne deponije posebej zanje.
sanacijo. Na vrsti so lokalne skup''Vse akcije, ki so doslej potekale v okviru turističnega društva, lovske
nosti, komunalna podjetja in inšpeorganizacije ali osnovne šole, gre seveda pohvaliti, a so žal le gašenje
kcijske službe, da zastavljeni projekt
požara," opozarja ing. Avsenek. "Namesto, da le odpravljamo posledice,
izpeljejo do konca." Skupaj z njimi
bi morali preprečevati vzroke za odlaganje odpadkov v gozdni prostor.
pa vsi, ki jim ni vseeno, v kakšnem
Nisem prepričan, da je rešitev, ki jo ponuja novi odlo~ o ravnanju s
okolju živimo.
komunalnimi odpadki - ta čas je v pripravi - najboljša. Ce se bo odvoz
Ali kot pravi vodja tukajšnje
odpadkov plačeval po količini, bo pritisk na "di\ja", torej brezplačna
območne enote Zavoda za gozdove
odlagališča še večji. Prepričan sem, da je prava rešitev problema le v
Slovenije Andrej Avsenek: "Spoučinkoviti nadzorni službi z dovolj velikimi rpistojnostmi, ki bi delovala v
štovanje do gozda se kaže v pravilokviru Zavoda za gozdove. Glede reševaaja problemov že obstoječih
nem odnosu do rijega. Prave poti pa
črnih odlagališč pa so na potezi lokalna skupnost, inšpekcijske službe in
pozna in kaže le.naraven gozd, kije
komunalna podjetja. S svojimi strokovnimi ugotovitvami in doslej zbrannastal in obstal brez posegov člove
imi natančnimi podatki smo jim vedno na voljo za pomoč."
ka."
M. A.

Jožica Rauh iz rok predsednice območne organizacije RK Anice Svetina prejema priznanje, s katerim je postala častna predsednica krajevne organizacije. Foto: Alojz Vengar

DEZELNE NOVICE
Novice iz Planinskega društva Radovljica
V organizaciji odseka za planinsko hojo in vodništvo sta bila v,aprilu orga-

nizirana pohoda po Haloški transverzali (44 udeležencev) in po Skofjeloškem
hribmju (46 planincev), v mesecu maju pa na Strelovec (46 udeležencev).19.
04. 1999 in 24. 05. 1999 so organizirali izobraževanje ''vrvne tehnike" pod steno
va Bohiajski Beli. Organizirali bodo planinski ples 27. 08. 1999.
Sportnoplezalni odsek ima trenutno 23 aktivnih članov, treningi redno
potekajo, plezali so v Lijaku pri Novi Gorici, v Bohinju in na Bohinjski Beli.
Redno se udeležujejo tekmovanj. Mladinski odsek se je dogovarjal za večje
povezovanje z gorenjskim pokrajinskim odborom glede tekmovanj in organizacije planinskih taborov. Gorska reševalna služba je imela 3 reševalne vaje iz
vrvne in reševalne tehnike. 13. 04. 1999 so sodelovali v reševalni akciji v Podhomu. Alpinistični odsek je v pripravah na nameravano turo v tuje gorstvo,
člani trenirajo na plezališ~ih po okolici.
Planinsko društvo v juliju vabi na naslednje planinske izlete in ture: 3. 7. na
Grintavec (2558), 17. 7. na Paterenkofel (2746 m) v Dolomitih in 24. 7. na
Bricelk v Loški steni (2347 m). Prijave in informacije v društveni pisarni v
sredo ali četrtek od 16. do 18. ure. Telefon 715-544. Bliža se poletje in z njim
čas planinskih izletov. Planinsko društvo Radovljica upravlja s tremi planinskimi domovi. Radi bi vam jih v prihodnjih številkah Deželnih novic podrobneje
predstavili in vam s tem dali morebitne ideje, kam v gore.
h Ivanka Korošec

OŠ F. S. Finžgar za drugačen pouk naravoslmja
Tik pred koncem šolskega leta so v leški osnovni šoli svečano odprli prenovljeno
naravoslovno učilnico s kabinetom. Otroci bodo v ajej lahko bolj ustvarjalno
delali, saj sodobna oprema omogoča skupinsko delo pri poskusih in drugih projektih, računalnik z internetom pa omogoča uporabo znanja na hiter in sodoben način ter v današnjem času tako nujno potreben dostop do številnih
najnovejših informacij, ki jih učenci ne bi mogli pridobiti niti od učiteljev niti iz
učbenikov. Načrti za obnovo naravoslovne učilnice, v kateri bo potekal pouk
biologije in kemije za učence višjih razredov osnovne šole, so stari že nekaj let.
Z realizacijo pa so, kot je povedala prof. Neda Golmajer, ker so potrebne 3 milijone tolarjev sredstev zbirali počasi, morali počakati vse do letošnje pomladi.
Nova naravoslovna učilnica odgovarja na zahteve nove devetletke, saj je z
načinom postavitve opreme prilagojena skupinskemu delu na različnih nivojih.
Nova naravoslovna učilnica je del širšega projekta drugačnega pouka naravoslmja, v okviru katerega poteka tudi projekt učilnica na prostem in projekt
IOZO - iz okolja za okolje.
M. A.

Znani neznanci dežele radovljiške

Dr. Petra Fistra o obnovi starih mestnih jeder

Leške raglje in Zvonko Ivanovič Zaprto načrtovanje
esodelovanje med strokovnjaki in prebivalci ter pomanjkanje pobude s strani
krajanov je prof. dr. Peter Fister z
ljubljanske Fakultete za arhitekturo
izpostavil kot temeljna problema
pri obnovi starih mest. Predavanje
sta pripravila Kulturno društvo
Sotočje in KS Radovljica.

N

Rijajamnik in Leške raglje
Rija Jamnik iz Radovljice je po poklicu učiteljica. Prvič je pred učence
stopila še v "stari" leški šoli. Skozi
osnovnošolski pouk je pospremila
petintrideset letnikov osnovnošolcev,
potem pa se je od šole in uradnega
poučevanja poslovila.

Na delo v šoli jo vežejo le lepi spomini. Pogosto se pomudi ob prijetnih
dogodkih v dramsko recitacijskih
krožkih, ki jih je začela voditi že kot
rosno mlada učiteljica. Pol leta po
upokojitvi pa se je ob podobnih
priložnostih spet pojavila z recitacijsko skupino deklet, ki so si nadele
ime Leške raglje.
Kaj so Leške raglje?
"To je skupina deklet, mojih bivših
učenk, recitatork, ki so izrazile željo,
da bi, kolikor jim bo čas dopuščal, še
nastopale in recitirale. Glede na to,
da v KS Lesce take ali vsaj podobne
skupine ni, smo se dogovorile, da
ustanovimo recitacijsko skupino. Po
nekaj vajah smo 6. februarja 1997 v
krajevni skupnosti Lesce prvič nastopile kot Leške raglje."
Kdo predstavlja Leške raglje?
"Kot mentorico in vodjo so dekleta
izbrale mene, ki v nastopih ne
sodelujem. Recitatorke, imitatorke in
igralke pa so Anja Lotrič, maturantka
srednje ekonomske šole v Radovljici,
Katja Stušek, maturantka jeseniške
gimnazije, Nina Koder, študentka
filozofske fakultete, smer kitajščina,
Sandra Teskač, maturantka poslovne
komercialne šole v Kranju, Vanja
Manevski, študentka pedagoške
fakultete, Alenka Vrečko, dijakinja
kranjske gimnazije, Barbara Ferjan,
študentka ekonomske fakultete. Vse
raglje so iz Lesc.
Kje, kdaj in koliko nastopate?
"Prvo leto smo imele osem nastopov
v Lescah in v Radovljici. Od lanskega
maja in do konca letošnjega maja pa
je bilo že petnajst prireditev, na katerih smo sodelovale v različnih vlogah.
Naj povzamem le nekaj teh, za nas
najodmevnejših nastopov: dvakrat
smo sodelovale na prvomajskem
taboru, v Radovljici in na Bledu smo
imele samostojni nastop Moja mladost, moja pomlad. Sodelovale smo v
okviru praznovanja 40. obletnice
Turističnega društva Lesce in tudi v
"Radolškem poletju". V leški cerkvi
sta Vanja in Sandra predstavili umetnika Nejca Brenceta in Acija
Bertonclja ter povezovali njun program. Nastopile smo na komemoraciji ob spomeniku talcev v Lescah.
V februarju smo na Dmjem imele
recital Prešernovih pesmi. V družbenem Centru v Lescah smo ob pesnici Neži Maurer dramatizirano
predstavili nekaj njenih pesmi. Prav
tako v leškem Centru smo sodelovale
na večeru pesnika Ervina Fritza in
tudi ob nastopu pesnikov Cirila
Zlobca, Toneta Pavčka, Janeza Menarta in Kajetana Koviča. Letos nas
čaka še nekaj zelo zahtevnih načrtov,
a o tem kdaj drugič."

Leške raglje so (od leve proti desni): Barbara Feijan, Rija Jamnik (mentorj,ca), Va;1ja
Manevski, Sandra Teskač, Nina Koder in Aknka Vrec1w. Martjkata An;a Lotnc in
Katja Stušek.
scene, morda uporabimo mizo, stol,
morda šopek, svečo. Torej je scena
vedno skromna in skrajno simbolična. Kostumi so kot pri sceni le
posamezni detajli, ki simbolično
prikažejo posamezno osebo, prostor
ali čas. V celotni del našega nastopa
ali predstave je režija vtkana že v
osnovi, saj moram ob zamisli upoštevati danosti prostora, izvajalske
zasedbe in časa. Vse, ki poosebljamo
Leške raglje, povezuje želja dati ljudem vsaj drobtinico iz bogate skrinje
sJovenske leposlovne zakladnice.
Cetudi je naše podajanje ljubiteljsko,
je v tem veliko prizadevanja, da je
čim bližje profesionalnosti."
Kakšni so vaši načrti?
'Ja, predvsem lepi. Imamo jih še
veliko, vendar dekleta študirajo,
nekatera tudi honorarno delaje>, tako
daje časa za vaje zares zelo malo. No,
dekleta so pridna, volja je, zato sem
prepričana, da bomo še marsikaj lepega naredile. Izkoriščam pa priložnost, da k sodelovanju povabim
fante, fante srednješolce, študente, ki
jih veselita recitacija in igralstvo.
Oglasite se na tel.: 064/ 714 0ll."
Ali bi Leške raglje nastopile na prireditvi neznanih znancev v Linhartovi
dvorani v Radovljici?

"Seveda, z veseljem."

Zvonko Ivanovič: "Moja želja je ujeti svoj prepoznavni
slog"

Zvonko Ivanovič.
Od kod črpate snov za nastope?
"Od primera do primera različno.
Življenjska zgodba Zvonka Ivanoviča
Spekter prireditev, kamor smo bile
do sedaj vabljene ali smo Jih same • se je začela daleč od Slovenije, vendar, ko sem ga poslušal, se mi je
organizirale, je zelo raznolik. Kadar
zdela podobna drugim bolj ali manj
gre za predstavitev znane osebnos_ti
znanim
slovenskim ustvarjalcem.
(pisatelj, pesnik) črpam snov 1z
njenih del. V spet drugačnih primerKako se je začela vaša risarska pot?
ih mi je v veliko pomoč bogastvo
"Prvo risbo sem narisal v osnovni šoli.
ljudske zakladnice. Včasi~ pesem _a)i
krajše prozno delo tudi dramatizi- Mislim, da je bila njena tema Rdeča
kapica. Bil sem pohvaljei:i \n od tistih
ram. Vezne tekste včasih pišem takočasov se zavedam, da m1 Je upodabrekoč sproti, pač glede na tematiko,
ljanje pomenilo več kot kakršnokoli
predvsem pa na situacijo."
drugo igranje s sovrstniki. Vedno sem
gojil željo, da bi študiral slikarstvo, pa
Kdo vam pomaga pri režiji, sceni,
so življenjske razmere nanesle tako,
kostumih, skratka pri vašem delu?
da sem dokončal le srednjo tehniško
''Vsak nastop Leških ragelj je plod
šolo. V študiju tehnike so čopič zaskupinskega dela Leških ragelj. Naši
menjali svinčnik, ravnilo in šestilo.
nastopi so vedno skoraj brez posebne

Izgubil sem občutek za osnovno prostoročno črto, samozaupanje in kreativnost, vendar pa je želja po slikanju
v meni še vedno tlela. Jeseni leta 1978
sem kot strojni tehnik začel služiti
svoj vsakdanji kruh v takratni Tovarni
verig v Lescah. Dobro leto po tem
sem postal član DOLIK-a na Jesenicah in takrat so se začele uresničevati moje žive, neizsanjane življenjske sanje."
Kje ste se učili slikarskih veščin?
"Na Jesenicah sem bil slušatelj
odličnega tečaja, ki ga je v DOLIK-u
vodil akademski slikar Jaka Torkar.
Tam sem dobil veliko teoretičnega in
praktičnega znanja. Opravil sem
tečaj grafike v Kranju, zaključil sem
tečaj pri akademskem slikarju Ra~
čkiju, mnogo ur pa sem presedel pn
literaturi, ki so jo napisali svetovni
mojstri čopiča, platna, barve in senc."
Katera tehnika vam je najbližja in jo
najraje uporabljate?
"Najraje imam akvarel, v zadnjem
času se posvečam tudi pastelu, sicer
pa se poslužujem tudi tehnik kot so
airbrush, grafika, olje in tempera."
V devetnajstih letih ste naslikali že več
deset, morda tudi sto slik. Mnoge vise
po Sloveniji in tudi preko njenih meja.
Koliko ste v tem času razstavljali?
"Prvič sem razstavljal leta 1982 v
Kranju. S skupino DOLIKrazstavljam
po vsej Sloveniji in tudi v tujini. S
samostojnimi razstavami pa sem se v
zadnjem času predstavil na Bledu, na
Jesenicah in v Radovljici."
Pravite, da je Vaš vzornik Jaka
Torkar. Kakšen pa je vaš slog risanja?
"Rišem tisto, kar vidim, torej realistično. Tisto, kar je blizu preprostemu človeku, kar je prepoznavno, kar
je naravno in lepo. Moram pa priznati, da se moje gledanje na slikarstvo že nekaj časa spreminja. Spremembo opažam na svojih zadnjih
slikah. Čutim neko notranjo silo, ki
me vleče v drugačen slog in način
izražanja. Morda se mi uresniči tiha
želja: ujeti svoj izrazni slog, slog, ki bo
izrazno in prepoznavno samo moj."
Ali boste pokazali nekaj svojih slik na
razstavi, ki jo bodo znani neznanci
pozno v jeseni organizirali v avli
Linhartove dvorane v Radovljici?

''V čast mi bo."
h

Franc Ankerst

Gostovanje čebelarskega
muzeja v Freisingu

Letos julija bomo s .Potujočo
zbirko panJskih končnic radovljiški
muzeafci gostovali v bavarskem
Freisingu. Odprli jo bomo v petek,
2. julija popoldne. Prijatelje muzeja ob tej priložnosti vabimo, da se
nam pridružijo. Organizirali bomo
tudi strokovni ogled starodavnega
škofovskega mesta. Prijave zbiramo
na upravi muzeja do 22. junija
osebno ali po telefonu 715 188.

Že na začetku je povedal, da nas ne
bo prepričeval, kakšne so lepote
Radovljice, niti opozarjal, kakšno
bo mesto, če se ne bomo zavzeli
zanj, ampak je predstavil način
dela. Sam je sodeloval že pri prvi
prenovi v sedemdesetih letih, ko so
na Fakulteti za arhitekturo obdelali
praktično vsa stara mestna jedra v
Sloveniji. Takrat so zbrali potrebno
dokumentacijo in pripravili načrte
za obnovo. Po velikem interesu in
zagonu je v osemdesetih letih navdušenje izginilo. Obenem · so se
spraševali, za koga sploh obnavljati
- za tistega, ki obnovo plačuje ali za
ljudi. Dela pa so se ustavila...
Problem Radovljice je avtor imenoval problem zaprtega načrtovanja.
Strokovnjaki niso v prenovo vključili
prebivalcev in vseh, ki jih tak poseg
zadeva. Ustreznejši način je odprto
načrtovanje, saj ni omejeno samo na
strokovnjake in ozek krog birokratov, ampak temelji na soglasju in
sodelovanju. Naslednja pomembna
stvar pri prenovi je povezovanje s
širšim prostorom. Poleg samega
mesta vključiti tudi regijo je eden
izmed pogojev za pridobitev subvencij, ki jih ponuja Evropa, Slovenija
pa se zanje ne zmeni.
Za Unijo je evropska dediščina
skupni evropski spomin, ki ga je
potrebno in vredno ohraniti. Dr.
Fister je predstavil nekatere možnosti v širšem, evropskem okviru,
na katere pa se slovenska mesta, ki
so jim to možnost ponudili, niso
odzvala, ker vodilni niso vedeli kam
z denarjem.

Obnove niso dražje od
novogradenj
Očitek,

da so obnove dražje kot
g.ovogradnje, ne drži. Pri obnovi
Sivčeve hiše se je pokazalo, da je bilo
restavriranje srednjeveške stavbe
občutno cenejše, kot bi stala postavitev nove, mesto pa je pridobilo
enega svojih lepših spomenikov.
Zakaj so dela obstala? Izkušnje so
pokazale, da formalana zaščita ni
učinkovita, saj zajema le majhno
število stavb in še tem težko zagotavlja varstvo. Zato je potrebna integralna ali celostna prenova, ki zajema širši prostor in ima razvojne
cilje. Zdi se, da je bilo prav neodgovorjeno vprašanje, kakšne so
koristi od vzdrževanja in varovanja
kulturne dediščine, vzrok, da so
dela, začeta v sedemdesetih, obstala.
Morda se bodo dela v Radovljici
premaknila sedaj, ko je država kot
podpisnica mednarodnih konvencij dolžna spolnjevati pogoje za
vključitev v evropsko prenovo.
Vendar pa je problemov pri takšni
prenovi več. To so predvsem neprilagojena zakonodaja, novi probl~rrii lastništva, ozko lokalno gledanJe
in
kratkoročno
načrtovanje.
Uvajanje metod varstva je prepočasno, težave pa nastopijo tudi
zato, ker se ljudje bojijo, da bi izgubili svojo lastnino, če bi vanjo vlagala država.
Kulturna dediščina je javna dobrina, last vseh in vsakega. Zato je vsak
posameznik odgovoren za njeno
varstvo. Pogled na prenovo moramo spremeniti prebivalci ob
pomoči ljudi, ki bodo združili
razvoj prostora in varovanje dediščine. Delo bo steklo le na pobudo Radovljičanov, pri tem pa velja
strokovni nasvet, naj se Radovljica
pri prenovi ne umakne iz regionalnega okvira.
h

Petra Resman

Evropski muzejski forum in Muzeji
radovljiške občine

Med najboljšimi muzeji?
R

adovljiški muzejski zavod se
je letos spomladi včlanil v
evropsko združenje muzejev (The European Museum Forum), ki deluje v okviru Sveta
Evrope, svoj sedež pa ima v Bristolu. V njegovi organizaciji so
vsako leto podeljena tri prestižna
priznanja najboljšim muzejem,
nagrada EMYA za najboljši muzej
leta, priznanje Sveta Evrope za
muzej z najboljšo evropsko idejo v
svoji vsebini in priznanje Micheletti
za najboljši tehniški muzej. Poleg
teh pa izpostavijo še osem muzejev,
ki so vredni posebne omembe.

Slovenski muzeji so se doslej
ovenčali štirikrat. Leta 1989 Pivovarski muzej (posebej omenjeni),
leta 1993 Kobariški (nagrada Sveta
Evrope), leta 1997 Mestni muzej
Idrija (nagrada Micheletti) in letos
Pokrajinski muzej iz Murske Sobote
(posebej omenjeni).
Letos sem se imela priložnost podrobneje spoznati s sistemom delovanja izbiranja in razglaševanja
najboljših muzejev za leto 1999, saj
je bila letna konferenca foruma od
12. do 14. maja v Ljubljani.
Najvišje priznanje, nagrado EMYA,
pa je prejel Muzej igralnih kart iz
· Francije (Musee fran~ais de la
Carte a jour) , ki je naredil vtis s
svojo posebno idejo, bogato zbirko,
ki po starosti sega še v 15. stoletje, z
inovativno in kreativno postavitvijo,
ki vključuje tako zgodovinsko in

geografsko kot tudi sociološko in
umetniško obravnavo ter z didaktičnim pristopom do obiskovalca
in poudarjenim občutkom za lokalno okolje in njegove prebivalce.
Drugi dve nagradi sta šli v Lille v
Franciji (Palača lepih umetnosti) in.
v Dundee v Veliki Britaniji (Verdant
Works). Osem posebej omenjenih
za leto 1999 pa domuje v mestih
Ank.lam v Nemčiji (Otto Lilienthal
Museum), La Spezia v Italiji (Amadeo Lia), Zwolle na Nizozemskem
(Museum .De Stadshof), Tanumshede na SvedsJem (Vitlycke Museum), Zug v Svici (Museu!ll der
Uhrgeschichte), Glasgow v Veliki
Britaniji (Gallery of Modem Art),
Channel na Islandiji (Maritime
Museum) ter Murska Sobota v
Sloveniji (Pokrajinski muzej). Podobno, kakor so se v preteklosti v
Sloveniji tako ovekovečila že imena
Ljubljana, Idrija in Kobarid, si
bomo radovljiški muzealci prizadevali tudi za naše mesto.
Z muzejskimi zbirkami, s katerimi
se ponaša ime naše občine, si
bomo članstvo med najboljšimi
nedvomno lahko prislužili, če jih
bomo
vsaj
malo
obnovili
(posodobili), predvsem pa, če
bomo mogli zadostiti nekaterim
standardom (trgovina, okrepčeval
nica, sanitarije, dostopi) in pa uredili tudi okolje, v katerem domujejo.
h

Verena Štekar-Vidic

v

Kranjski APZ France Prešeren znova v Radovljici

Privoščite
V

si nekaj dobrega

nedeljo, 13. junija, s pričetkom
ob 20. uri, se nam bodo po letu
dni v okviru prireditev Radolškega poletja znova predstavili pevci
uglednega kranjskega zbora z dirigentom Tomažem Faganelom. Poleg
njih bo.nastopil še Mladinski pevski
zbor OSA. T. Linhart Radovljica pod
vodstvom Ljiljane Kiš, letos najboljši
šolski zbor na območju Bleda,
Bohinja in Radovljice. Program bo
povezovala Alenka Bole Vrabec.

V prvem delu, ki bo v župnijski cerkvi
sv. Petra, se bodo nastopajoči predstavili s sakralno glasbo. Kranjčani
bodo svoj nastop pričeli s štirimi
renesančnimi madrigali: pesem pr vega mojstra opere Claudija Monteverdija, dve miniaturi našega davnega rojaka Jakoba Gallusa in igrivi
<;;astoldijev baletto.
Solski zbor se bo ob orgelski spremljavi predstavil z veličastno pesmijo
Salve Regina Blažeja Koprive, v
nadaljevanju sporeda pa bodo prešernovci predstavili skladbi Mokranjca in Rahmaninova, ki sta iz različnih
glasbenih okolij , a obe iz privlačnega
pravoslavnega cerkvenoglasbenega
izročila. Griegova marijanska antifona in učinkoviti Rossinijev mašni
stavek pa skleneta prvi del sporeda.
Prizorišče drugega dela koncerta bo
avla radovljiške graščine, kjer bo
izbor pesmi ubran tudi na bolj vedre
tone. Prisluhnili bomo štirim slovanskim pesmim Bele Bartoka, suiti
Lorca finskega sodobnika Einojuhanija Rautavaare. Radovljiški mladinski zbor bo zapel slovensko ljudsko

10-13, 16-18, ponedeljek zaprto.

KOVAŠKI MUZEJ KROPA, Kropa 10, tel. 736 717, odprto: 10-13, 15-18,
·
ponedeljek zaprto.
ŠIVČEVA HIŠA RADOVLJICA, Linhartov trg 1, tel. 715 188, fax 715 049.
Odprto v času razstav: 10-12, 16-18, ponedeljek zaprto.

STUDIO RACE RADOVLJICA, Kolodvorska ulica 1, tel. 712 632.
GALERIJA KAŠČA RADOVLJICA, župnišče, Linhartov trg 1, tel. 704 740.
Odprto: vsak dan 17-18.30, ob nedeljah po maši oz. po dogovoru. 30. 6.
ob 20. uri otvoritev razstave poljskih slikarjev.

Kranjski zbor na lanskem koncertu v radovljiški župnijski cerkvi. Foto: Alojz Vengar.
pesem Perice ter ljudsko pesem iz
Jamajke. Koncert bodo zaokrožili
Kranjčani s tremi skladbami slovenskih skladateljev Ježa, Merkttja in
Kreka, ki so ljudskemu glasbenemu
odlomku vsak po svoje nadeli umetniško preobleko.
APZ France Prešeren, ki deluje že od
leta 1969, poleg številnih samostojnih
nastopov beleži tudi sodelovanje z
orkestrom Slovenske filharmonije in
Komornim orkestrom Sloveni-cum,
bogate izkušnje si je nabral tudi pod
občasno taktirko znanih dirigentskih
imen kot so Uroš Lajovic, Fabio Luisi,
Jiri Belohlavek, John Rutter, Andre
Ducret, Gary Graden in svetovno
najbolj znan in cenjen Erik Ericson.

Nastop kitaristke Eve Jelenc. V cerkvi sv. trojice v Kamni Gorici se je 14. maja
s programom svojega diplomskega koncerta Srednje glasbene in baletne šole
predstavila kitaristka Eva Jelenc. Nastopajoča, ki je svojo glasbeno pot začela
v Glasbeni šoli v Radovljici,je dosegla vrhunec lani, ko je na slovenskem tekmovanju mladih glasbenikov prejela prvo nagrado in zlato plaketo. Nastop v
Kamni Gorici je pripravilo domače Kulturno društvo.
(B.R.)

Zdajšnji dirigent Tomaž Faganel dirigira zboru s prekinitvijo že trinajsto
leto. Trenutno je sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in je tudi
član predsedstva Evropskega združenja mladih zborov Evropa cantat in
glavnega odbora Mednarodnega združenja za zborovsko glasbo IFCM.
Radovljiško občinstvo je kranjski zbor
vzelo že skoraj za svojega, saj se jim je
v zadnjih treh letih predstavil kar
trikrat. Najprej je nastopil z božičnim
koncertom v leški farni cerkvi, pred
dvema letoma v Linhartovi dvorani v
Radovljici z Rossinijevo Malo slavnostno mašo, lani pa še v župnijski cerkvi
z izborom sakralne glasbe. Tokrat se
bo v okviru njihovega koncerta predstavil tudi Mladinski šolski zbor iz
Radovljice, ki ga sestavljajo dekleta,
stare 10 do 15 let. Predstavile se bodo
s pesmimi, s .katerimi so aprila letos

navdušile občinstvo na reviji pevskih
zborov občin Bled, Bohinj in Radovljica ter se uvrstile na gorenjsko
srečanje mladinskih pevskih zborov.
Ljubitelji zborovskega petja, ki so se v
Radovljici vselej odzvali z res
množičnim obiskom, so znali z dolgimi aplavzi nagraditi prepričljive
zborovske stvaritve. Prepričani smo,
da se nam podobno umetniško
doživetje obeta tudi to nedeljo v srednjeveškem vzdušju stare Radovljice.

6 BojanRauh

Spomladanska koncerta Pihalnega orkestra Lesce

Pripeli častni trak na prapor

,

•·

ČEBElARSKI MUZEJ RADOVLJICA, stalna zbirka panjskih končnic,

Graščina Radovljica, Linhartov trg 1, tel. 715 188, fax 715 049. Odprto:

MUZEJ TALCEV BEGUNJE, Poslopje Psihiatrične bolnice, tel. 733 790,
odprto: torek-petek 9-14, sobota-nedelja 13-17.

Koncert Kamniških kolednikov. Kulturno društvo Sotočje vabi na svečanost
25. junija ob dnevu državnosti. Po sv. maši, pri ~ateri bo pel domači mešani
cerkveni pevski zbor pod vodstvom Severine Cop, bo v atriju župnijskega
(A.M.)
doma še krajši koncert kamniških kolednikov.

P

STALNE RAZSTAVE

LINHARTOVA SOBA RADOVLJICA, Graščina Radovljica, Linhartov trg 1,
tel. 715 188, fax 715 049 Odprto: 10-13, 16-18, ponedeljek zaprto.

Gostovanje čebelarskega muzeja v Freisingu. Letos julija bomo s Potujočo
zbirko panjskih končnic radovljiški muzealci gostovali v bavarskem
Freisingu. Odprli jo bomo v petek, 2. julija popoldne. Prijatelje muzeja ob
tej priložnosti vabimo, da se nam pridružijo. Organizirali bomo tudi
strokovni ogled starodavnega škofovskega mesta. Prijave zbiram~ na
upravi muzeja do 22. junija osebno ali po telefonu 715 188.
(V.S.V.)

ihalni orkester Lesce je tudi
letos priredil dva spomladanska. V soboto, 15. 5. 1999, so ga
odigrali v avli osnovne šole F. S.
Finžgarja v Lescah, 22. 5. pa v Srednji
gostinski šoli v Radovljici. Koncert je
bil obakrat dobro obiskan. V prvem
delu koncerta so zaigrali skladbe, s
katerimi so nastopali na tekmovanju
v Italiji in kjer so dosegli uspeh, o
katerem smo že pisali. V drugem
delu pa so igrali zimzelene skladbe,
~ot so npr. May way, Poletna noč ,
Cebelica Maja, Always look on the
bright side of life in podobne, ki
poslušalce vedno znova navdušijo.

KULTURNI KAZIPOT

sko sliko spomnil vseh svojih večjih
V Lescah je bil gost večera mešani
pevski zbor Bilka iz Bilčovsa pod vod- . sponzorjev.
stvom Irene Kosmač. Gostje v
Radovljici pa so bili pevka Nataša
Pihalni orkester ima kljub prihajaArtiček z glasbeno spremljavo Nuše
jočemu poletju in času dopustov v
Soklič in Blaža Trčka ter skupina
načrtu precej nastopov. Igrali bodo
Marko in devičniki.
gasilcem na Brezjah in v Kamni
Gorici, sodelovali bodo na kresovanNa koncertu v Radovljici so pripeli ju na gradu Kamen, na prireditvi
častni trak na prapor pihalnega
Kovaški šmaren v Kropi, povabljeni
so na vsakoletno parado pihalnih
orkestra: Zlatko Kavčič za Gorenjsko
banko, Janko S. Stušek za občino ,
orkestrov v Beljak, gostovali bodo v
Miroslav Odar za Suzuki Odar in
Umagu in še kje, saj program
nastopov še sploh ni zaključen.
Ljubo Hajdinjak za Tiskarno
Knjigoveznico Radovljica. Orkester
/aJ Ivanka Korošec
se je s priložnostnimi darili in skupin-

!lazstava male plastike v Galeriji
Sivčeva hiša

V Šivčevi hiši v Radovljici so sredi maja
odprli razstavo male plastike akademske kiparke Sonje Tavcar Skaberne.
Razstavo, ki jo spremlja bogat katalog
in bo na ogled do 20. junija, je pripravila kustosinja Barbara Boltar.
Sonja Tavčar Skaberne, izrazita kiparka
male figuralike, se na radovljiški razstavi predstavlja s cikli, ki so nastajali od
začetka osemdesetih let: Ljubezen, .Eros
in Psiha, Nirvana ter Embrio, Ikona in
Cvetje, sledaje v ciklu, ki nastaja v zadM.A.
njem desetletju.

Komorni zbor Hozana
nastopa
Komorni zbor Hozana je svoj
pomladni program že predstavil v
nekaterih radovljiških cerkvicah,
lahko pa jim prisluhnite na letnem koncertu v sklopu Radolškega poletja 25. junija ob 20. uri
v radovljiški graščini . S konc~rtom
bodo sodelovali pri maši na Smarjetni gori nad Kranjem 20. junija
ob 17. uri. Peli bodo tudi pri maši
v kapeli na ljubljanskem gradu 27.
junija ob 15.30 uri.
P. R.

GALERIJA AVSENIK, Begunje na Gorenjskem, tel&fax 733 055.
KNJIŽNICA A. T. LINHARTA RADOVLJICA, razstava originalne ilustracije in knjig ilustratorja MarijanaAmaliettija (do 30. 9.), Tazstava
izdelkov otrok, udeležencev likovnih delavnic v Knjižnici A. T. Linhart, ki
so v okviru društva Triona nastali pod vodstvom likovne pedagoginje Urše
Cigl~r (do 30. 6.) .
TURISTIČNO DRUŠTVO RADOVLJICA, Kranjska 13, te! 715 300,
odprto vsak dan 8-15, sobota 8-12.

·KNJIŽNICA A. T. LINHARTA RADOVLJICA
Matična

knjižnica Radovljica, Gorenjska c. 27, tel. 714 534, 714 579, fax.
715 840. Odprto: ponedeljek-p-etek 8-19, četrtek 10-19, sobota 8-12;
Knjižnica Begunje, Begunje 23, odprto: torek 15-18
Knjižnica Brezje, Brezje 80 c, odprto: petek 17-19
Knjižnica Kropa, Kropa 3, odprto: sreda 17-19
Knjižnica Lesce, Alpska c. 58, tel. 718 834, odprto: ponedeljek in sreda 1519, petek 11-14
Knjižnica Ljubno, Ljubno 82, ponedeljek 15-16.

RADOLŠKO POLETJE Gunij)
Sobota, nedelja, 12. in 13. 6. od 11. ure dalje, grad Kamen Begunje,
Lovski lokostrelski turnir viteškega reda Gašperja Lambergarja.
Sobota, 12. 6. ob 20. uri, avla graščine Radovljica, koncert Okteta LIP
Bled (umetniški vodja Matevž Fabijan).
Nedelja, 13. 6. ob 20. uri, cerkev sv. Petra Radovljica (I. del) in avla
graščine Radovljica (II. del) , koncert Akademskega pevskega zbora France
Prešeren Kra!}j (dirigent Tomaž Faganel) in Mladinskega pevskega zbora
OS A.T.Linhart Radovljica (dirigentka: Ljiljana Kiš) .
Petek, 18. 6. ob 20. uri, avla graščine Radovljica, koncert Moškega PZ
Podnart (dirigent: Egi Gašperšič). ·
Petek, 18. 6. ob 20.- uri, Osnovna šola F.S.Finžgar Lesce, "Po jezeru bliz
Triglava", skupni nastop MPZ slovenskega društva Triglav Split in MPZ
ATL Radovljica (dirigenta: Tanja Kurajica in Slavko Mežek) .
Sobota, 19. 6. ob 20. uri, avla graščine.Radovljica , koncert MPZ Pliberk,
moškega PZ Edinost in ZPZ Lipa Radovljica.
Sreda, 23. 6. od 10. ure dalje, grad Kamen v Begunjah, Venerina pot: "O
kresi se dan obesi" - Kresovanje.
Ob dnevu državnosti
Četrtek, 24. 6. ob 20. uri, dvorana Avsenik v Begunjah, koncert MPZ ATL
Radovljica: "Radovljiški skladatelji", gostje: ženska pevska skupina "Rože
,
majave" iz Rezije (dirigent: Slavko Mežek).
Cetrtek, 24. 6. ob 20. uri, avla graščine Radovljica, koncert MPZ Hozana
Radovljica (dirigenta: Urška Pompe in Steven Loy).
Sobota, 26. 6. ob 20. uri, avla graščine Radovljica, koncert MPZ Koledva
(dirigent: Egi Gašperšič).
Sobota, 26. 6. ob 21. uri, grad Kamen v Begunjah, William Shakespeare: •
Sen kresne noči (Oder mladih Kranj), predprodaja vstopnic v Galeriji
Avsenik Begunje.
Nedelja, 27. 6. od 10. ure dalje, sv. Peter nad Begunjami, pregstavitev
Gorjaka z besedo in igro (Leške raglje, moški nonet Vasovalci Zirovnica;
umetniški vodja: Mojca Legat, režija RijaJamnik).
Sreda, 30. 6., koncert pevskega,zbora Cantus iz Poljske, Zbor bo pel pri
večerni sv. maši v cerkvi sv. Petra Radovljica, po maši pa bo v atriju župnijskega doma koncert znanih narodnih in umetnih pesmi.

KINOPREDSTAVE-Linhartova dvorana
BENEŠKA KURTIZANA (ljubezenska drama), petek, 11.6. ob 20.30 uri,
nedelja, 13.6. ob"l8.30 in 20.30 uri.
KVARTOPIRCI (dran1a), sobota, 12.6. ob 18.30 in 20.30 uri.
GLASBA IZ DRUGE SOBE (romantična komedija), petek, 18.6. ob 20.30
uri, sobota, 19.6. ob 18.30 in 20.30 uri.
ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU (drama), nedelja, 20.6. ob 18.30 in 20.30 uri.
TAXI (komedija) , petek, 25.6. ob 20.30 uri, nedelja, 27.6. ob 18.30 in
20.30 uri.
MOGOČNI JOE YOUNG (akcijsko avanturistični spektakel) , sobota, 26.6.
ob 18.30 in 20.30 uri.
VLERU (komedija), petek, 2.7. ob 20.30 uri, nedelja, 4.7. ob 18.30 in
20.30 uri.
ZA VSAKO CENO (drama), sobota, 3.7. ob 18.30 in 20.30 uri.

. NAPOVEDI PRIREDITEV ZA KULTURNI KAŽIPOT NAM SPOROČAJTE NA NASLOV: SPECOM d.o.o., p.p. 39, 4240 RADOVLJICA!

Andrej Černe, kolesar in boarder

v

SPORT EKSPRES ·

Hitrost mu je v krvi
32-letni Radovljičan Andrej Cerne je
človek, ki ljubi hitrost. Vendar zanimivo, hitrost, v kateri uživa, ni
povezana z avtomobili ali motorji. S
kolesom ali z boardom se namreč
spušča po strminah, ki so vsega
spoštovanja vredne in lovi hitrostne
rekorde.
Kako to, da ste se odločili prav za
šport, v katerem je potrebna velika
mera drznosti in koncentracije?
"Tako kolo, kot board sta že kar nekaj
časa moja življenjska spremljevalca. S
kolesom sem se, kot vsi otroci, srečal
že zelo zgodaj. V začetku sem se
udeleževal tekmovanj s klasičnim
kolesom, s prihodom gorskih koles
pa sem se zečel preizkušati v novi
konkurenci. Ceprav sem na domačih
tekmovanjih dosegal kar dobre rezultate, pa sem hotel še več. Podobna
zgodba je bila pri boardu. Zanimivo,
da se tekmovanj s kolesi, kot z boardi, udeležt0emo povečini isti ljudje. "
Odkod veselje do hitrosti?
"Hitrost me je vedno privlačila. Po
naravi sem tak, da vedno poskušam
priti stopnico višje. Tako sem si tudi
postopoma izbiral vse težje in težje
terene, po katerih sem se spuščal."
Lani ste se prvič udeležili hitrostnega
tekmovaaja na smučeh ali na kolesu.
Kako ste sploh prišli na to tekmovanje?

"V svoji trgovini prodajam kolesa
Peugeotove znamke in pred dvema
letoma me je obiskal predstavnik te
tovarne. V trgovini je videl slike, ki so
bile posnete na skakalnici, kjer sem
skakal s kolesom. Ko je v pogovoru
opazil mojo navdušenost, mi je kasneje omogočil, da sem prišel v stik z
organizatorji, ki prirejajo hitrostne
dirke s smučmi, kolesi in boardi.
Izziva sem se lotil skrajno resno."
Kako je potekal vaš prvi poizkus v
Franciji?
"Da sem sploh nastopil, se moram
~ahvaliti dobri volji organizatorjev.
Stiri dni sem dobesedno prosil in na
koncu mi je le uspelo. Starta! sem s
kolesom in to s pomočjo posebne
rampe, ki omogoča normalen spust.
Pogoji na progi niso bili najbolj
primerni, saj je bil sneg že malo
mehak. Vseeno mi je uspelo doseči
hitrost 135 km/h."

Atletika: Finale slovenskega pokala za osnovne jole

Z~ take podvige so pogoj ustrezni tereni.
"Ze sam teren mora biti primeren za
to. Naklon proge na takih smučiščih
je 73 do 98 % (op.p. 100 % klanec je
45 stopinj). Za kolesa mora biti proga
trda, za boarderje in smučarje pa je
za odtenek mehkejša. Na svetu je
terenov, ki so primerni za tako tekmovanje, deset. "

Andrej Černe.

Foto: Mag'až Klemenc.

Letos ste hoteli rezultat še izboljšati,
a vam ni uspelo!
"Podobno kot prvo leto sem tudi
tokrat imel probleme, da so mi sploh
dovolili nastopiti. Tako pri kolesu,
kot pri boardu so bili tekmovalci
zvečine Francozi. Hotel sem tekmovati tako s kolesom, kot z boardom, a
se žal ni vse tako izteklo, kot sem si
sam želel. Kljub temu, da sem plačal
štartnino 2200 DEM, s kolesom
nisem nastopil. Organizator mi je
zatrdil, da mi bodo denar povrnili, a
tega do danes še nisem videl. Tako
·sem se poskusil le z boardom. V strmino sem se podal z boardom dolgim 226 cm, ki je bil veliko daljši od
ostalih. V začetku so me vsi gledali
bolj postrani, s samo vožnjo pa sem si
pridobil njihovo naklonjenost. Med
boarderji sem bil edini, ki sem celotno progo prevozil povsem naravnost.
Pri zadnjem poskusu sem dosegel
hitrost 150,135 km/ h. Zadnji dan
sem še upal, da bom starta! še
kakšnih 50 metrov višje, a mi organizator ni več dovolil štartati.
Pred tekmo v Franciji sem board
preizkusil edinole v Planici. Za ta
poizkus sem se odločil predvsem
zato, da sem ugotovil, kako čim lažje
štartati s tako dolgim boardom, saj se
moraš pri startu obrniti za devetdeset
stopinj. Po mojem mnenju bi se dalo
brez proglema peljati okrog 180
km / h. Ce bi mi organizator
omogočil, da bi se peljal še s kolesom, bi bil edini, ki bi se poskusil v
obeh disciplinah."

Taekwon-do: Uspešni naraščajniki v Celju

Kako se pripravljate za take podvige?
"Normalno je, da moraš biti dobro
fizično pripravljen . Sam preizkus
traja dvanast do petnajst sekund, vendar moraš biti v tem času maksimalno koncentriran. Zelo pomembno je,
da zaupaš sam vase in veš, česa si
dejansko sposoben. Vse je potrebno
delati postopoma.
Poizkusiti se
moraš na različnih terenih, v
različnih pogojih in podobno."
Pomembno vlogo pri vsem tem odigra tudi oprema.
"Oprema je zelo pomembna. Kolo
mora biti izdelano čimbolj aerodinamično . Podobpo je s čelado in kombinezonom. Celade ni moč kupiti,
zato sem jo izdelal kar sam. Podobno
je s kombinezonom, ki so mi ga izdelali po mojih zahtevah."

Ali pri svojih podvigih občutite strah?
"Strah mora biti prisoten, vendar ga
ne sme biti preveč ."

Kakšni so občutki, če se pelješ s kolesom ali boardom več kot 100 km/h?
"Z vso opremo na sebi ni pravega
občutka. Edino kar res čutiš je to, da
gre vse hitreje in hitreje. Najlepši
občutek je na koncu, ko se iz preže
postaviš v normalen položaj. V tem
trenutku te kar "zabije" in takrat veš,
da si šel res hitro."
Kaj bi postavili na prvo mesto: board
ali kolo?
''Težko bi se odločil. Zelo rad se
vozim s kolesom po strminah, prav
tako pa uživam v vožnji z boardom po
celem snegu. Oboje se dogaja v
različnih letnih časih, tako da se za
oboje najde čas."
Kakšne so želje v prihodnosti?
"V naslednji sezoni se bom bolj
posvetil boardu. Mislim, da imam pri
tem še veliko rezerv."
h

Matjaž Klemenc

tri ekipe izpadle iz prve Gorenjske lige. Koliko bo dejansko število le-teh bo odvisno od tretjeligašev Britofa, Zarice
Na DP za dečke in aeklice do 14 leta so uspešno nastopili
in Save.
tudi člani radovljiškega kluba. Tomaž Grašič (letnik 1990)
je v kategoriji rumenih pasov v formah premagal dva
nasprotnika, 5 let starejša od njega, v polfinalu izgubil s Mali nogomet: Prvi del gre počasi h koncu
klubskim kolegom Joštom Kraljem (letnik 1988). Jošt Kralj · Spomladanski del v vseh štirih ligah malega nogometa se
je ob koncu zasedel 3. mesto. Doris Petač (letnik 1985) je
zaključuje. V prvi ligi, kjer nastopa deset ekip,je po šestih
osvojila srebrno medaljo v kategoriji rumenih pasov v odigranih tekmah še osem ekip, ki kandidirajo za najvišje
formah. Rene Dizdarevič (letnik 1986) , Gregor Jug (letnik
mesto. Malce presenetljivo, a povsem zasluženo je na
1987) in Janko Ober (letnik 1986) so po zelo dobrih igrah
prvem mestu ekipa Casina, kije zbrala 13 točk. Slednja je
izgubili v prvem kolu.Jure Mihelčič (letnik 1986) je v ka- v lanski sezoni igrala še v drugi ligi. Sledijo Mladina
tegoriji -50 kg borbe osvojil 3. mesto. Anže Močilnik (letRadovljica, Lipce in Jack Daniels. Presenečajo slabi rezulnik 1985) je v kategoriji -55 kg borbe osvojil 3. mesto.
tati Bistro Jurčka, lanskega zmagovalca. V drugi ligi so za
Na mednarodnem turnirju Open Croatia je uspešno
enkrat največ pokazali nogometaši Pizzerije Jurček, ki so
nastopil radovljiški član reprezentance Slovenije Tilen
dosegli štiri zmage, ob tem pa le enkrat remizirali. V tretji
Feldin in v kategoriji mojstrskih kandidatov (rdeči pasovi)
ligi sta kandidata za vrh Ribno in Zasip, v zadnji skupini pa
osvojil l. mesto v formah in 2. mesto v borbah - 54 kg.
bo boj za prvi mesti, ki vodita v višjo skupino, borile Lene
22. maja je bilo v Ljubljani 2. kolo in zaključni del DP v kosti, Iso-span, Karavanke, Utrip in Koroška Bela.
olimpijskem slogu. Med Radovlj ičani je bil najboljši Tilen
Feldin, ki je z drugim mestom ponovil lanski uspeh in se v Rafting: Na Savi Bohinjki končan spomladanski
skupnem seštevku po dveh kolih uvrstil na drugo m~sto v del
svoji kategoriji v državi.
(Z.G.)
S tekmo na Savi Bohinjki se je končalo spomladansko DP
v raftingu. Na samem vrhu nič novega, saj ekipa Bober I
Nogomet: Leščani v nevarnih vodah
prepričljivo držijo najvišjo pozicijo. Tretja letošnja tekma
Za nogometaši v prvi gorenjski ligi je že 24. krog. Leščani
po reki Kolpi je potekala v spustu. Od radovljiških ekip sta
so v spomladanskem delu igrali spremenljivo. Najprej so
nastopili le dve: Tinaraft se j~ uvrstil na osmo, Rafting
kot gostje na domačem travniku premagali nogometaše
Sotočje pa na trinajsto mesto. Cetrta tekma je bila na brzBohinja z rezultatom 4:0. Sledil je remi 2:2 z ekipo Poleta.
icah Save v Tacnu. V slalomu se je s četrtim mestom izkazal
Več sreče je bilo ga gostovanju v Naklem, kjer so zmagali z
Tinaraft. Dobro uvrstitev v slalomu so dopolnili z devetim
rezultatom 4:2. Zal se dobra serija ni ,Qadaljevala, saj so
mestom v šprintu. Ekipa Rafting Radovljica je v šprintu
doma kar s 7:1 izgubili z vodilno ekip9 Zelezniki. Nato so
pristala na petnajstem mestu. Zadnja tekma v spomv gosteh igrali z ekipo Ločan z 2:2. Zal so v pomembni
ladanskem delu je potekala na Savi Bohinjki. V slalomu je
tekmi doma z ekipo Visokega spet razočarali in izgubili z bil Tinaraft deseti, Rafting Sotočje štirinajsti in Rafting
rezultatom 1:0. Trenutni vrstni red: l. Zelezniki 53, 2.
Radovljica šestnajsti. V šprintu je Tinaraft deveti, Rafting
Naklo 38, 3.Jesenice 37, 4. Polet 37, 5. Bohinj 35, 6. Ločan
Sotočje deseti, Rafting Radovljica pa enajsti. V skupnem
32, 7. Visoko 30, 8. Lesce 26, 9. Alpina 25, 10. Trboje 18. S seštevku je Tinaraft deveti s 112 točkami, Rafting Sotočje
porazom v zadnjem kolu so se Leščani znašli v kritičnem
petnajsti mesto s 44 točkami, Rafting Radovljica pa šestnajpoložaju, saj se bo lahko na koncu zgodilo, da bodo zadnje
sti s 43 točkami.

Po ekipno prvem mestl!, na tekmovanju učencev OS Bled, Bohinj in
Radovljica so se učenci OS A. T. Linhart iz Radovljice odlično odrezali tudi
na gorenjskem prven,stvu v Kranju in si priigrali vstopnico za Finale
atletskega pokala za OS, ki je bilo 3. junija v Ljubljani. Mladi Radovljičani so
gosegli naslednje uvrstitve: Anja Likozar v teku na 300 rrt 4. mesto, Vesna
Sinkovec v metu žogice 6. mesto, Nada Podobnik, Ninan Sarčevič, Andreja
Arno! in Anja Likozar v štafeti 4x100 m 6. mesto, Sabina Veseli v suvanju
(M.P.)
krogle 11. mesto in Denis Kličič v skoku v višino 17. me.sto.

Namizni tenis: Igralci NTK Ljubno kraljujejo na GorenjskemNa nedavnem gorenjskem prvenstvu za mlajše piomrje in pionirke v Kranju
so se mladi igralci NTK Ljubno odlično odrezali. Klara Pintar je že drugo
leto zapored gorenjska prvakinja, letos pa sta naslov najboljšega na
Gorenjskem osvojila še Peter Pogačnik in Božo Samac v dvojicah. Uspeh so
dopolnili še ostali člani kluba. Katja Soklič je bila četrta med posameznicami, med dvojicami.5ta bili Klara Pintar in Katja Soklič drugi, 3.-4. mesto pa
je osvojila dvojica Spela Vidic (Ljubno )-Renata Juko (Jesenice). Na prvenstvu je torej pet igralk in igralcev osvojilo skupaj kar 6 medalj in pokal, največ
med vsemi sodelujočimi ekipami.
(B.R.)

Plavanje: Mednarodni miting na Dunaju
Plavalke in plavalci radovljiškega l<luba so nastopili na turnirju v avstrijski
prestolnici z udeležbo 87 klubov iz 13 držav. Med člani se je edino Maju
Blatniku uspelo uvrstiti v finale, v disciplini 50 m prosto, kjer je na koncu
zasedel osmo mesto. Jan Jenko je bil na 200 m hrbtno deveti in šestnajsti na
200 m mešano. Andrej Pirc je bil petnajsti na 400 m prosto. Med članicami
je bila izmed naših najuspešnejša z drugim mestom Alenka Kejžar na 200 m
mešano. Tretji mesti sta dosegli Urška Slapšak in Nataša Kejžar, Nataša v disciplini 200 m mešano, Urška pa na 50 m prosto. Tekmovali so tudi v mlajših
kategorijah. V letniku 1985 in 1986 je najboljšo uvrstitev dosegel Anže Dacar
z drugim mestom na 1500 m prosto. V letniku 1987 in mlajši so naši plavalci dosegli tri prva mesta. Anja Klinar je zmagala na 200 m prJnO, Nejc
Pogačnik na 100 m prsno in Denis Medič na 100 m delfin. Matej Stiherle je
bil drugi na 50 _m prosto, Lavra Babič pa tretja na 400 m prosto.

Plavanje: Dve drugi mesti
Naši mladi plavalci in r.lavalke so se udeležili 12. mednarodnega plavalnega
mitinga za POKAL JEZEK. Med mlajšimi dečki je bil Robi Zbogar drugi,
Mitja Vouk štirinajsti in Robi Vovk osemnajsti. Pri mlajših deklicah je bila
Nina Cesar druga, Maja Cesar tretja, Monika Močnik pa šesta. V tekmi štafet
na 8 x 25 metrov so bili Rad9vljičani Nina Cesar, Robi Vovk, Mateja pblak,
Maja Cesar, Jure Potočnik, Ziga Zupančič, Ajda Terlikar in Robi Zbogar
tretji.

Plavanje: Dve prvi mesti Alenke K~jžar
Na 19. Mednarodni plavalni mitingu v Ljuoljani se je med nami tekmovalci
v članski konkurenci najbolj izkazala Alenka Kejžar, ki je osvojila dve prvi
'~ mesti na 100 m hrbtno in 200 m prsno. Nataša Kejžar je bila druga na -100 m
prsno, Andrej Pirc pa tretji na 1500 m prosto. Nastopili so tudi mladinci.
Tamara Sambrailo je dosegla dve tretji mesti in sicer na 109 m prosto in 800
m prosto. Tretja je bila tudi Saša Piškur na 100 m prsno. Cetrti sta bili Tina
Cesar na 100 m prsno in Sašo Stošič na 100 m prsno.

Plavanje: Anja Klinar štirikrat prva
Na Pokalu Mleko 1999 v Ljubljani Je nastopilo 445 plavalcev in plavalk iz
Hrvaške in Slovenije. V letniku 1986 je Tamara Sambrailo osvojila drugo
mesto. Pri leto mlajših je na najvišjo stopnico stopil Nejc Pogačnik. V letniku
1988 je bila najboljša Anja Klinar, njen uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Jasna Ovsenik. Uvrstitve po posameznih disciplinah - Anja Klinar: l.
mesto: 50 m delfin, 50 m prsno, 50 m prosto, 50 m hrbtno; Nejc Pogačnik :
l. mesto: 50 m hrbtno, 50 m prsno, 2. mesto: 50 m delfin; Tamara Sambrailo:
l. mesto: 50 m prosto, 3. mesto: 50 m delfin, 50 m hrbtno;Jasna Qvsenik: 2.
mesto: 50 m prosto, 3. mesto: 50 m hrbtno, 50 m prsno; Matej Stiherle: 2.
mesto: 50 m prosto; Matej Globočnik: 3. mesto: 50 m delfin; Ana Ambrožič:
3. mesto: 50 m delfin; Petra Klemenc: 3. mesto: 50 m delfin; Anže Dacar: 3.
mesto: 50 m prosto.
V štaf~ti 8 x 50 m je prvo mesto osvojila radovljiška štafeta (Anja Klinar,
Matej Stiherle,Jasna Ovsenik, Nejc Pogačnik, Nika Kozamernik, Nejc Jenko,
Tamara Sambrailo in Anže Dacar).

Atletika: Tek na Dobrčo
Na letošji praznika dela je ŠD Mošnje organiziralo že devetnajsti tek na
Dobrčo. 8000 metrov dolga proga je potekala iz Mošenj na 1520 m visoko
:pobrčo. l)!astopilo je 39 tekmovalcev in tekmovalk, najhitrejši pa je bil Marko
Subic iz Zirov, ki je za progo potreboval 56 minut in 18 sekund. Rezultati članice: l. Marija Trobec (Kobarid), 3. Olga Grm (Lesce); člani do 30 let: l.
Boštjan More (Idrija), 6. Borut Juratovec (!{adovlji}'.a), 8. Andrej Biček
(Mošnje); člani od 31 do 40 let: l. Mar~o Subic (Ziri), 6. Tone Hrovat
(Mošnje); člani od 41 do 50 let: l. Jože Stefe (Križe), 6. Dane Kovačevič
(Radovljica); člani od 51 do 60 let: l. Luka Rožič (Tržič), 6. Franc Hribernik
(Radovljica). V najstarejši kategoriji so vsa prva tri mesta pripadla gostite!, jem: l. Jaka Reš, 2. Franc Hrovat, 3. Janez Hrovat.

Šah: V Radovljici znova šahovsko društvo
Z ustanovitvijo šahovskega društva SIMP, družba SIMP je glavni donator
društva, je šahovsko življenje v Radovljici znova oživelo. Letošnji prvak
društvenega prvenstva je postal Drago Buha. Vsak drugi petek v mesecu
prirejajo turnir v pospešenem šahu z udeleženci iz vse Gorenjske. Pomerili
so se z zamejskim šahovskim društvom iz Finkensteina na Koroškem in jih
premagali s 4,5:3,5. Jeseni bo povratno srečanje na Koroškem. Udeležili so
se tudi mednarodnega turnirja v Leutaschu na Tirolskem ter med 68 ekipami zasedli prvo mesto v ·D skupini. Letos jih čaka tudi nastop v drugi slovenski ligi, zahod, kjer se bodo potegovali za uvstitev v prvo slovensko šahovsko
ligo. Kot posameziki z uspehom nastopajo tudi na različnih turnirjih doma
in v tujini. Vse domače tekme igrajo v prostorih DU Radovljica, kjer imajo
(V.K.)
zadosti razumevanja za njihovo dejavnost.

Balinanje: Dve zmagi doma

Radovljiški balinarji, Afpetour Radovljica, so začeli s tekmovanjem v drugi
ligi vzhod. V prvih treh krogih so dvakrat zmagali, obakrat na domačem balinišču (10:6 z ekipo Sodčka, 12:4 z Duplico) ter izgubili v gosteh pri EIS
Budničarz 11:5.

-1 ,1
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H o ros k o p
KOZOROG (22.12.-20.01.)

Sprevod po radovljis"kih ulicah zaključnih kinikov Ekonomsko
4. junija.

Okus po izpitu. Toplejši dnevi napovedujejo prihajajoče poletje in vonj po počitnicah, dopustih.
Vendar je potrebno pred tem še veliko postoriti.
Dijakinje in dijaki 3. c letnika Srednje gostinske
šole v Radovljici niso izjema. Ali pa so?!
21. maja ob 11.30 uru so opravljali izpit iz kuhanja in strežbe. Natakarji so pripravili šest
"restavracij" z lepo urejenimi pogrinjki, umetelno
oblikovanimi jedilnimi listi, da ne omenjam posebej vsebine. Raje si poglejte jedilni list restavracije
Senca: Zelenjavna juha, Gnjatni hrustavci z
zeleno omako, Pretaknjeno gamsovo stegno,
Kruhov cmok,Jabolko z brusnicami in kumarična

turistične

_

in Gostinske šok Radovljica je bil v petek,
.
Foto: Alojz Vengar.

solata z jogurtovim prelivom, Princes krofi, Kava,
Metliška črnina, vrhunsko, 1994, suho, 12%,
belokranjski okoliš.
Stregli so resničnim gostom. V vsaki restavraciji
sta sedela dva in uživala v barvah, vonjavah,
okusih in odlični postrežbi. Kaj se je dogajalo v
kuhinji smo gostje preizkusili na svoji koži želodčki so zadovoljno brundali - in jih hvalili.
Izpit so kuharji opravili "zelo okusno".
Kako so profesorji ocenili dijake ne vem, gostje
smo iz restavracije odhajali zadovoljni. Upam, da
je bil trud mladih kuharjev in natakarjev
poplačan z dobrimi ocenami.
(M.O.)

Razgiban teden je pred vami in veliko ljudi
bo okrog vas. Sprostili se boste in pozabili
na težave, ki so vas pestile. Kjerkoli se boste
znašli, povsod vas bo spremljala dobra volja,
saj vam bo šlo vse kot po maslu. Problemi na
delovnem mestu se bodo rešili. Na čustven
em področju bodo zapihali mirnejši vetrovi.

VODNAR (21.01.-19.02.)
Vaša originalnost in spretnost v življeajskih
okoliščinah bosta v tem tednu kar bodli v
oči. Pohvaljeni boste. Napočil je čas
finančnih naložb. Uran in Neptun vam
pgotavljata, da boste pri tem zelo uspešni.
Zivljenje vam tokrat prinaša sama lepa presenečenja. Nikar ne zaspite na lovorikah!

RIBI (20.02.-20.03.)
N~ delovnem mestu vas bodo zasuli z novimi deli. Obveznostim se ne bo moč izogniti,
zato bo bolje, da veselo zgrabite za delo in v
·tem uživate. Ohranite optimizem in radost.
Pred vami so še pomembnejše preizkušnje,
zato hranite moči tudi zanje. Posvetite več
časa partnerju in vajinim sanjam.

OVEN (21.03.-20.04.)
Osredotočite se in uporabite energijo samo
za en načrt. Ne pričakujte pomoči drugih.

Mislite s svojo glavo. Ne izogibajte se spremembam in pustite, da se začne življenje
odvijati po svoje. Uživajte v svobodi med
ljudmi. Trenutno obdobjre je za vas ugodno. Jupiter skrbi za vas.

BIK (21.04.-21.05.)
V svojih prepričanjih ste neomajni. Ljudje
se pogosto bojijo vaše ostrine. Znebite se
predsodkov in bolj zaupajte v odločitve
ljudi, s katerimi delate. S partnerjem bosta
na bojni nogi. Zagotovite si dovolj časa za
počitek. Vaše zdravje potrebuje več
pozornosti.

DVOJČKA (22.05.-21.06.)
Ste v ugodnem obdobju. Pred vami Je

Dijaki 3. c letnika Srednje gostinske šok v Radovljici po opravljenem izpitu kuhanja in strežbe. Foto: Majda Odar.

SPOŠTOVANI OBČANI!
Maja letos srno v občini Radovljica izvedli tri akcije zbiranja posebnih in nevarnih gospodinjskih
odpadkov, na katerih srno zbrali več kot 8 ton teh
škodljivih snovi!
V razvitem svetu vedno bolj prevladuje spoznanje,
kako pomembno je ohraniti čisto in neokrnjeno
naravo, saj le v takem okolju ljudje lahko zdravo in
zadovoljno živimo. Zelo resen problem predstavljajo velike količine odpadkov, ki se kopičijo na
mestih, kamor sploh ne sodijo; npr. v gozdovih, ob
potokih, rekah, jezerih, še posebej pa ob vseh
poteh in cestah, kamor se ljudje lahko pripeljemo
z avtomobili in odvržemo svoj nezaželeni tovor.
Vendar je tako ravnanje napačno, saj nam
odvrženi odpadki zelo škodujejo: zastrupljajo nam
pitno vodo, rastline in živah, mnogi s svojim razpadanjem pospešujejo nastajanje toplogrednih
plinov in ozonske luknje, ob vsem tem pa okolje
tudi estetsko razvrednotijo.
Se posebej skrbno obravnavo zahtevajo t. i. poseb-

ponudba "vzemi ali pusti".

KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o.

Večina

vas bo

izziv sprejela. Tudi zvezde bi rekle DA, saj
prihajate v zelo zanimivo obdobje. Obetajo
se vam nepozabni trenutki. Osvobodite se
mnenja drugih - hodite po svoji poti!

RAK (22.06.-22.07.)
začetku boste dosegali uspehe na
področjih. Tudi Venera vam zagotavlja

Na

vseh
lepe
trenutke bv dvoje. Ne dovolite, da vas
delovno okolje potisne v kronično slabo
počutje. Ohranite svoboden in igriv odnos
do ljudi.

LEV (23.07 .-22.8.)
V iskanju novih izkustev boste prijeten partner. Služba vam bo pobrala veliko časa in
energije, a na poti k uresničitvi sanj morate
vztrajati. Čeprav boste imeli nevšečnosti z
denarjem, boste znali ohraniti dobro voljo.

DEVICA (23.8.-22.09.)
Neskončno

in

natančno

urejanje domačega

in službenega okolja vas ne bo naredilo
srečne. Začutili boste, da morate nekaj
ukreniti. Pokazale se bodo vaše razumske in
organizacijske sposobnosti. V zasebnem življenju bo lepo.

TEHTNICA (23.09.-22.1 O.)
Ustvarjalna sila, ki vam ne da miru, bo iz vas
priklicala veliko dobrega. Ponosni boste, ko
vam bodo pokazali, da cenijo vaš način dela.
Mars in Luna skrbita za vaše ekonomske podvige. V ljubezni dokaj uspešno gradite odnos.

ŠKORPIJON (23.10.-22.11.)
V čustvenem življeaju bo prijetno. Pozitivno
usmerjenost uporabite pri delu in se ne .
zapletajte v spletkarjenje okolice. Ne
razmetavajte svoje energije v prazno. Vedeti
morate, kdaj se umakniti na varno razdaljo.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Napovedujejo se zanesljivi in trajni uspehi.
S Plutonovo pomočjo se boste znebili negativne navlake v svojem življenju. V
medčloveških
odnosih boste prijetni.
Kronično slabo razpoloženje bo minilo.

cidi, zdravila in kozmetični izdelki. Zelo pomembno je, da najprej sami poskrbimo, da bo teh
odpadkov čim manj, zato tovrstne snovi kupujmo
le toliko, kolikor jih zares potrebujemo.
Komunala Radovljica je tudi letos v skrbi za čisto
okolje organizirala šest akcij zbiranja posebnih in
nevarnih gospodinjskih odpadkov. Tn akcije smo
izvedli v občmi Radovljica, dve v občini Bled ter
eno akcijo v občini Bohinj.

Ljubljanska 27, 4240 Radovljica
telefon: 064/700-010, faks: 064/700-01-40
ni in nevarni odpadki, ki okolje močno obremenjujejo in predstavljajo zanj veliko nevarnost. Prav
zaradi tega predlogi odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki za občine Radovljica, Bled in
Bohinj predvidevajo tudi visoko denarno kazen ob
odlaganju posebnih in nevarnih odpadkov v
posode za komunalne odpadke, ki se kopičijo na
običajnih deponijah. Nevarni odpadki so razne
barve, laki, topila, smole, lepila, kiti, olja, emulzije, hladilne tekočine, baterije, akumulatorji, pesti-

Zbrane količine posebnih in nevarnih gospodinjskih odpadkov na posameznih akcijah v občini Radovljica:
v

ZBRANE KOLICINE
ODPADEK
olje
barve
zdravila
pesticidi
kozmetika
kemikalije
baterije
akumulatorji
skupaj
skupaj vse tri akcije

l. akcija:
Radovljica, 13. maj
1035
983,5
15,7
404,2

o
144
23,4
2223
4828,8

2. akcija:
-Radovljica, 28. maj
108
379
6,8
26,3
2
15,4
12,2
437
986,7
8539,5

3. akcija:
Lipnica, 29. maj
757,5
402,5
3,7
44,6
5,7
315,7
16,3
1178
2724

Največ

posebnih in nevarnih odpadkov, to je
8539,5 kg, smo zbrali v občini Radovljica, 3539,2
kg v občini Bled ter 2289,7 kg v občini Bohinj. Na
vseh šest akcij ste občani tako prinesli kar 14368,4
kg teh škodljivih snovi! Zgolj odstranitev te
količine posebnih in nevarnih gospodinjskih
odpadkov d. e zelo draga, saj stane skoraj
3.000.000,0 SIT, vendar smo velike količine
zbranih odpadkov zelo veseli, saj kaže na precejšnjo ekofoško zavest prebivalstva.
Vsem občanom se za izjemen odziv lepo zahvaljujemo, hkrati pa Vas vabimo na take akcije tudi
naslednje leto.

GB~D

UGODNA PONUDBA VSEH
VOZIL VW

1

s

VOZILA LETNIK 99:

Gorenjska borzno posredniška družba d.d.

Golf 1,4/75MK bel
2.339.025 SIT
Golf 1,9 SDI/68KM bel, rdeč 2.476.689 SIT
Golf 1 ,9 SDl/68KM rdeč, comfortline, klima
2.938.760 SIT
POLO 1,0150km b el
1.591.325 SIT
POLO Var. l,6/75KM kov. zelena, el. stekla,
cent. zaklep anje
2.388.561 SIT

Koroška 33, 4000 Kranj, tel.: 064 380 JO 17, 064380100
fax: 064 380 JO 12, e-mail: info@gbd.si

• Želite kupiti ali prodati delnice?
• Niste zadovoljni z obrestmi v bankah?

RABLJENA VOZILA:
Lada Samara. let. 94,

• Bi radi oplemenitili Vaše prihranke?

nas, naši finančni strokovnjaki
Vam bodo z veseljem svetovali!

rdeča,

400.000 SIT

53.000 km

TESTNA VOZILA:
Beetle l,9TDI

Pokličite

• varnost • strokovnost • donosnost •

GOLF Var. 1,9 SDI/68KM trendline
el. stekla, kov. črna
2.910.000 SIT
Golf 1,6/l00KM bel od
2.550.699 SIT
BORA 1,6/J00KM modra
2.971.489 SIT

rdeč,

klima

UGODNO

®

Ugodni krediti in leasing pogoji, od 1 do 5 let.

GORENJSKA AVTOHIŠA
POOBLAŠČENI TRGOVEC IN SERVISER
ALPSKA 43, 4248 LESCE, tel.: 064ll45 350 (351)

Odprtovsakdan
od9 do 17.in ob ·
sobotah od Sdo 12

~

PRODAJA VOZIL, REZERVNIH DELOV TER DODATNE OPREME
ji'

<B> HYUnDRI
·Dia-g d.o.o., Jesenice
Janeza Finžgarja 5, tel./fax: 064/863 430
Odprto: 9

ELEKTROSERVIS

❖ POOBLAŠČENI SERVIS ZA APARATE:

Miloš Možina s.p.

1
,.,~~~;i~8~:
2ini~
SEVERIN B:t,m fr.h.>I

- 12, 14 - 17.

SI - 4274 ŽIROVNICA,

Smokuč 84

tel./fax: 064/803-048, GSM: 041/757-953
t------~---M_ob_.,_0609_/_63_1-_159_ _~

:M

11.a _
~

❖ PRODAJA, DOSTAVA, MONfAŽA IN POPRAVILA GOSPODINJSKIH APARATOV

❖ parni likalniki ASSLINDO, ~ ❖ ELEKTROINŠTALACIJE

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

NOVO OBNOVA GROBO~ SVETOVANJEi ORGAMZACl]A, IZVEDBA
Nova vas 17, 4240 Radovljica, tel: 064/733-365 (NON STOP).

liING

VIDEO SISTEMI VAROVANJA
NADALJAVO

•

Hlebce 13A, S1-4248 Lesce

TEL.: 064 700 110,FAX: 064 700 114

!f!!!:t@~
'2-·P ;;.;..··· - ··· ,:

v' ART DECO dekorativa

v'COVERSERM kozmetika
v'STREP depilacija
v-KEUNE, LOREAL, POLYCOLOR,
TRIO kozmetika
v-Parfumi: LANCASTER, CACHAREL,
LAURA BIAGIOm, LANCOME
v'Kreme ROUGJ -nega obraza

alpski letalski center lesce - bled
...-.~v-Ličenje

13. junija 1999 od 14.00 do 16.00 ure

LETALS.KI ~ I T I ~ G
Vsak dan od 9.00 do 20.00 ure
• panoramski poleti -Bled, Bohinj, Triglav
• akrobatski poleti z motornimi in jadralnimi letali

• krstni leti z motornimi in jadralnimi letali
• za hrano in pijačo poskrbljeno

RESTAVRACIJA "LETALIŠČE"
Begunjska 10, 424B Lesce
tel.: 064/733-006. odprto: II - 23
❖

❖

kakovostna ponudba hrane in pijače
❖ slikovna priloga jedilnega lista
❖ za goste je urejena prijetna terasa z razgledom na letalis"ki vrvež
notranjost restavracije je primerna za poslovna kosila in zaključene družbe.

za vsak dan in posebne priložnosti ......,...,...
v' Sončna očala

12.junija 1999 od 10.00 do 18.00 ure

DAN ODPRTII-I J?RAT ALC

-

,.

Dro~erija - Parfumerija, Prešernova 4, 4240 Radovljica, tel.: 064/712 120

http://www.king.si, E-mail: king@g-kabel-.si

www.alc-ksce.si

Odprto, 8 - 19, sobota, 8 -12.
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tv+video+hi-fi RADOVLJICI NAD BIVŠO RIBARNICO -......---!!..
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NI VEČ DILEME
OD TV DO ANTENE
Pti nas lrupljeno blago vam brezplačno dostavinw in strokovno priključinw.
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Nudimo vam nalrup in popravilo vseh znamk TV+ VIDEO +HI-FI in SAT sistemov.
Tel.{fax: 064/738 333, GSM: 041/628 616

Pesem in ples mladih na OŠ A. T. Linharta Radovljica

Ob koncu šolskega leta
četrtek, 27. maja 1999, se je na Festivalu
šolskih pevskih zborov in folklornih
skupin predstavilo kar 240 učencev
Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica. Toliko
učencev je namreč vse leto pridno obiskovalo
vaje te dejavnosti in se uspešno izkazalo na
zaključni prireditvi z bogatim programom in
kreativnostjo v pesmi in plesu.

V

Starši in drugi obiskovalci so z navdušenim
ploskaajem nagradili nastope: otroškega
pevskega zbora učencev l. in 2. razreda
matične šole (zborovodkinja Maja Rekar);
otroškega pevskega zbora učencev 3. in 4.
razreda matične šole (zborovodkinja Tarjana
Pretnar); otroškega pevskega zbora učencev
podružnice Begunje (zborovodkinja Tarjana
Pretnar); otroškega pevskega zbora učencev
podružnice Ljubno (zborovodkinja Mateja
Praprotnik);
otroškega pevskega zbora
učencev podružnice Mošnje (zborovodja
Branko Pirih, vse te zbore je na klavirju spremljal Egi G~šperšič); mladinskega pevskega zbora
učencev od 5. do 8. razreda (zborovodkinja
Ljiljana Kiš, na klavirju Mateja Pr~protnik,
bobni Jure Latič) ; skupine učenk OS Antona
Janše (zborovodkinja Nuša Vogelnik, na klavirju Aleksandra Vremšak).
Ob harmoniki učenca Gregorja Stareta so
zaplesali_ učenci folkolorne skupine Begunjščica s podružnice Begunje (mentorici Jožica
Hajdarovič in Nuša Vogelnik ob strokovni

pomoči Bojana Knifica) in ob citrah And_reje
Korošec folklorna skupina z Brezij, ki jo sestavljajo učenci s podružnice Mošnje (mentorica
Andreja Korošec ob strokovni pomoči Bojana
Knifica). Program Festivala je na domišljen
način zasnovala in oblikovala Ljiljana Kiš.
Besede veznega teksta so v prozi in poeziji med
prepevanjem in plesom prelivali Franci Cerne
ter učenki Andrejka Arno! in Manca Debeljak.

V mesecu aprilu so se naši pevski zbori in folklorni skupini izredno uspešno izkazali tudi na
medobčinskih srečanjih, saj so bile kar štiri
skupine v svojih kategorijah izbrane med
najboljše in so se uvrstile na nadaljnja srečanja
v okviru Gorenjske.
Za področna srečanja so bili izbrani: otroški
pevski zbor uč encev podružnice Mošnje;
mladinski pevski zbor z matične šole; folklorna
skupina Begunjščica s podružnice Begunje in
folklorna skupine Brezje.

Pevci mladinskega zbora pod vodstvom Ljiljane Kiš so se letos že petič zaporedoma uvrstili med šest
najboljših mladinskih zborov Gorenjske. Zven njihovih odlično oblikovanih glasov je zapolnil prostor
in še dolgo ostal v poslušalcu kot mehkoba sproščenega prijetnega doživetja. Zbor spremlja na klavirju Mateja Praprotnik. Zboru lahko prisluhnete v nedeljo, 13. junija ob 20. uri v radovljiški župnijski
cerkvi, kjer bo nastopil na koncertu skupaj z APZ France Prešeren iz Kranja.

Vsem pevcem in plesalcem ter njihovim
zborovodjem in mentorjem čestitamo za
uspešno predstavitev kvalitetnega programa.
Zunanjim sodelavcem se zahvaljujemo za
pomoč. Pohvala vsem z željo ~a prav tako
nadaljnje zavzeto in uspešno z zadovoljstvom
posejano delo.
JlJ1

Minka fuc, namestnica ravnatelj'a
OS A. T Linharta Radovlj'ica
Vse foto: Ivan Pipan

Na letošnjem medobčinskem srečanju otroških pevskih zborov so pevke in pevci z ubranim petjem navdušili
občinstvo in selektorje. Med desetimi zbori so bili najboljši. Pod vodstvom Branka Piriha in ob spremljavi
Egija Gašperšiča so se uspešno predstavili na srečanju otroških pevskih zborov Gorenjske.
V torek, 15. junija se bodo učenci osmih razredov poslovili od šolskih klopi radovljiške šole. Na
zaključni slovesnosti bo ravnatelj Srečko Toman podelil najuspešnejšim učencem za dosežke na
različnih področjih učnega in vzgojnega dela v okviru šole pa do državne ravni priznanja,
pohvale in knjižne nagrade. Osmošolci pa bodo s svojim programom izrazili občutenja, ki jih
doživljajo ob koncu prehojene osemletne poti. Srečaaje bomo nadaljevali ob glasbi, s plesom in
prijateljevanjem, z željami vsem osmošolcem za uspešno nadaljnje šolanje.
V zadnjih dneh pouka bodo učiteljice z učenci l., 2. in 3. razredov organizirale zaključna
srečanja v šolskih prostorih ali v naravi, na katere bodo povabili starše.
Sejem rabljenih učbenikov bo v ponedeljek, 21. junija ob 17. uri v avli Osnovne šole A. T. Linhart
Radovljica.

Igra s polžkom - plesalci folklorne skupine Begunjščica. Uvrstili so se na področno srečanje folklornih skupin. Skupino vodita Nuša Vogelnik in Jožica Hajdarovič pod mentorstvom Bojana Knifica,
s harmoniko pa jih spremlja učenec Gregor Stare.

Folklorna skupina Brezje - razigrani v igri in ljudskih plesih. Nastopili so na področnem
folklornih skupin v Tržiču pod vodstvom Andreje Korošec (na citrah) in Bojana Knifica.

srečanju

tel./~ ~/11~~

•:• kopalniška oprema
•:• sanitarna keramika
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Odprto : 8 _ - l 2 _, 1 5. - l 9 _, sobota : 8 _ - l 2 .

..

KOMUNALA RADOVlJICA
pogrebne storitve,

Rečiška

DE Bled
2, Bled

o prevozi in ureditev pokojnikov
ter pokop z žaln im sprevodom
o ureditev vseh potrebn ih dokumentov
o velika izbira krst in žar
o organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih v
Radovljici, B·ledu, Ribnem, Gorjah in drugje

,renva ~, m~ la~o~ii(a,

•:• keramične ploščice
-notranie in zunanie

VJ.\N\ s·roJt OB S'fRANI
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