
Med umetnostjo in
znanostjo
V Galeriji Šivčeva hiša v Ra-
dovljici je tokrat na ogled
razstava poljudnoznanstve-
nih ilustracij akademskega
slikarja Žarka Vrezca.
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Mučno čakanje na 
sezname
Do prvega decembra morajo
Elanovi delavci posredovati
različna potrdila, na osnovi
katerih se bodo morda lahko
izognili uvrstitvi na seznam
presežnih delavcev.

Previdno pozimi!
Nizke temperature, led in
sneg lahko povzročijo veliko
neprijetnosti v cestnem pro-
metu.

Prvo mesto nas ne
sme zadovoljiti
Nogometaši kluba Šobec
Lesce so postali jesenski pr-
vaki v 1. Gorenjski nogomet-
ni ligi. Pomemben delež k
uspehu je s štirimi goli dodal
27-letni Radovljičan Jaka Go-
rišek.
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Marjana Ahačič

Radovljica - Če bo šlo vse po
načrtih, bo novo središče
Radovljice, bodoči Vurnikov
trg, v dobrem letu in pol do-
bil končno podobo. Konec
maja 2010 naj bi bila po

načrtih dograjena nova
stavba knjižnice - prav
pretekli četrtek je bil potr-
jen idejni projekt - skupaj z
njo pa tudi vsi ostali načrto-
vani objekti, vključno z v
Radovljici tako zelo potreb-
no garažno hišo. Pred

mesecem dni so začeli s
prvimi večjimi deli - zgra-
jeni bodo nov vodovod,
plinska napeljava in druga
infrastruktura, popolnoma
na novo pa bo urejena tudi
povezava med Kopališko in
Kranjsko cesto, mimo Cen-

tra za socialno delo in vrtca
ter pod njo do Vurnikovega
trga v center mesta. Kot je
povedal direktor občinske
uprave Boris Marčetič, bo
zgrajen tudi popolnoma
nov priključek na Kopališko
cesto, ki bo bistveno
izboljšal prometno varnost
na zelo obremenjeni cesti
do kopališča in zdravstvene-
ga doma, ki je obenem tudi
šolska pot in pot proti vrtcu.
Za priključitev na Kranjsko
cesto pa bosta zgrajena dva
nova rondoja.
Vzporedno poteka projekti-
ranje vseh novih objektov
na bodočem Vurnikovem
trgu; od konca decembra
naj bi bila pripravljena
dokumentacija ter do kon-
ca januarja vloga za prido-
bitev  gradbenega dovoljen-
ja. Že to pomlad naj bi
pričeli z gradnjo trga - na-
jprej bo na vrsti garažna
hiša, septembra pa stavba
knjižnice, ki naj bi bila
dokončana do konca maja
2010. "Približno dva mese-
ca bomo potrebovali še za
opremo, nato bo vse nared
za selitev knjižnice v nove
prostore," je optimističen
Marčetič.

V Radovljici gradijo
Vurnikov trg
Zdaj gradijo cestne povezave in komunalno infrastrukturo, spomladi sledi garažna hiša, jeseni
knjižnica.

Iz Washingtona 
v Radovljico 

Matej Šurc je ekonomist in
diplomirani novinar. V Radovljico
se je z družino preselil pred tremi
leti, naravnost iz Washingtona,
kjer je bil dopisnik RTV Slovenija
iz ZDA.
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Jubilej radovljiške
zbornice

S slavnostno akademijo so obrtniki 
zaznamovali 40-letnico Območne obrtno
podjetniške zbornice Radovljica.
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To jesen nove cestne komunikacije, čez dve leti bo na Vurnikovem trgu nova knjižnica.

Deželne novice so časopis Občine Radovljica Časopis izhaja dvakrat mesečno www.radovljica.siOdgovorni urednik: Cveto Zaplotnikdeželne novice

Marjana Ahačič

Kropa - Občina Radovljica je
s Komunalo Radovljica in
Elektro Gorenjske na tem
odseku obnovila tudi vse ko-
munalne vode in zgradila
enostranski pločnik. Nova
kanalizacija je zgrajena še
preko Kroparice mimo Bo-
dlajevega vigenjca, Komu-
nala Radovljica pa je obnovi-
la vodovod na tem odseku.
Vrednost del občine in Ko-
munale Radovljica znaša
več kot 200 tisoč evrov. 
Pred tem je bil že oktobra v
Kropi urejen plac - trg na
levi strani Kroparice. Po za-
snovi, ki je nastala v sodelo-
vanju z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine in kra-
jevno skupnostjo Kropa, je
bila površina približno 250
kvadratnih metrov tlakova-
na, nameščena je ulična
oprema, ki bo še dopolnje-
na, in vodnjak, ki je postav-

ljen začasno in bo, kot je
povedala Manca Šetina Mi-
klič iz kabineta radovljiške-
ga župana Janka S. Stuška,
v prihodnjem letu nado-
meščen z ustreznejšim.
Vrednost del za dokončno
ureditev trga znaša skoraj
100 tisoč evrov.
Sicer pa je v Kropi zaključe-
na tudi sanacija Bodlajeve-
ga vigenjca, v katerem bo
Kovaški muzej prezentiral
fužinarstvo v Kropi. Zaradi
ogroženosti v primeru viso-
kih vod pa je občina obnovi-
la poškodovane dele rak nad
vigenjcem Vice, končna
vodnogospodarska ureditev
zgornjega dela Kroparice
čaka na odločitev pristojnih
državnih služb. Pri koruz-
nem mostu pa je bil obnov-
ljen oporni zid v dolžini 12
metrov in dostopne stopni-
ce do struge. Za obnovo rak
in oporni zid je občina na-
menila 19 tisoč evrov.

Obnovili del 
državne ceste 
Republiška direkcija za ceste je v začetku minulega
tedna zaključila sanacijo državne ceste od 
Koruznega mostu do kamnitega mosta pri kapelici.

Podnart

V soboto praznik krajevne skupnosti Podnart
V domu kulture v Podnartu bodo v jutri, v soboto, 22. no-
vembra, ob 19. uri krajevni praznik obeležili s koncertom
"Vsi zbori zadonite". Skupaj z domačim moškim pevskim
zborom Podnart bo nastopilo osem pevskih skupin, po
nagovoru predsednice sveta KS Darije Bešter in podelitvi
krajevnega priznanja pa bodo domači gasilci prevzeli ključe
novega gasilskega vozila. M. A.
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Radovljica - S pomočjo
sponzorskih sredstev, ki so
jih pridobili na razpisu
Olimpijskega komiteja Slo-
venije in domžalskega He-
liosa, je plavalni klub Žito
Gorenjka Radovljica dobil
več kot tristo litrov različnih
premazov. Z njimi in ob po-
moči Heliosovih strokovnja-
kov so uredili garderobe, sa-
nitarije, recepcijo, lesene tri-
bune, ograje, betonske povr-
šine, lesene klopi, ležalnike,
fitnes prostor, strojnico in
dele fasad. "Na ta način nis-
mo izboljšali le pogojev za
vrhunske športnike, ki se
prav letos, bo 75. obletnici
delovanja kluba, lahko po-
hvalijo z zares vrhunskimi
rezultati. Pomembna dejav-
nost kluba je namreč tudi
plavalno opismenjevanje,
saj se v različnih tečajih v ra-
dovljiškem bazenu plavanja
uči približno tisoč otrok s
širše regije, v klubu pa ta čas
trenira 180 tekmovalcev," je
povedal direktor slovenskih
plavalcev Ciril Globočnik.
"Letošnje leto je bilo za klub
še posebej pomembno. Tri
članice kluba, Sara Isakovič,
Teja Zupan in Anja Klinar
so se udeležile poletnih
olimpijskih iger v Pekingu.
Srebrna medalja Sare Isako-
vič je hkrati tudi največji us-

peh našega kluba," je pouda-
ril predsednik kluba Jože
Rebec. Izjemen rezultat je
zabeležila tudi Neja Škufca
na mladinskem evropskem
prvenstvu v Beogradu z
osvojitvijo bronaste medalje
na 1.500 metrov prosto, ra-
dovljiškim plavalcem gre po
27 letih spet zlata medalja
na svetovnem prvenstvu v
50-metrskih bazenih in še
veliko slovenskih rekordov.
"Vse to potrjuje, da smo naj-
uspešnejši plavalni klub v

Sloveniji. Za tako obsežen
program pa potrebujemo
precej sredstev. Imamo tra-
dicionalnega pokrovitelja
Žito Gorenjka; upam, da
bomo že v prihodnjem me-
secu z njim podpisali pogod-
bo za naslednja štiri leta. Po-
krovitelji so za delovanje
kluba izjemnega pomena,
saj so se v zadnjem času
predvsem stroški za ogreva-
nje šotora in bazena enorm-
no povečali." Prav zaradi ne-
poravnanih obveznosti do

dobavitelja energije je bil ba-
zen ves september zaprt, kar
je onemogočalo tako trenin-
ge vrhunskih plavalcev kot
rekreativne dejavnosti. A Re-
bec je prepričan, da bodo
prav zaradi vrhunskih do-
sežkov tekmovalcev kot za-
radi široko zastavljenih pro-
gramov plavalnega opisme-
njevanja za osnovnošolce in
ostale zmogli zbrati dovolj
sredstev, da bo bazen nor-
malno obratoval vseh dva-
najst mesecev na leto.

Boljši pogoji za plavalce
Pri vzdrževanju plavalnega bazena plavalni klub računa na pomoč občine in sponzorjev. 

Urša Peternel

Begunje - Vodstvo družbe
Skimar je prejšnji petek po-
zvalo zaposlene, naj do prve-
ga decembra posredujejo
različna potrdila, na osnovi
katerih bodo pripravili sez-
nam 180 presežnih delav-
cev. Gre za potrdila, ki doka-
zujejo število (šolajočih se)
otrok, število družinskih čla-
nov, morebitno bolezen,
brezposelnost zakonca ali
partnerja, premoženjsko
stanje ... Vse naštete okoliš-
čine naj bi vodstvo podjetja
upoštevalo pri pripravi sez-
nama presežnih delavcev;
teh naj bi bilo v oddelku Ski

76, v oddelku Marine pa
102. Kot je povedal predsed-
nik Elanovega sindikata Du-
šan Ferjan, so zaposleni za-
enkrat dobili le podatek, ko-
liko delavcev bo odveč po
posameznih delavnicah,
medtem ko naj bi bili po-
imenski seznami predvido-
ma pripravljeni sredi de-
cembra. Kljub temu naj bi
nekateri zaposleni že slutili,
da bodo izgubilo delo, zato
ne preseneča, da je vzdušje
v Elanu zelo slabo. "Človek
ne more z besedami pove-
dati, kakšno je vzdušje v
podjetju. Žalostno, grozlji-
vo, katastrofalno ...," je dejal
Ferjan. Elanovi sindikalisti
so se povezali s sindikalno
centralo v Ljubljani, da bi
našli možne rešitve, pisali
so tudi novemu predsedni-
ku vlade Borutu Pahorju in
ga pozvali, naj se nova vlada
angažira pri reševanju raz-
mer v Elanu. Sindikalisti pa
so imeli tudi sestanek na
zavodu za zaposlovanje,
kjer iščejo kar nekaj delav-
cev, vendar predvsem v go-
stinstvu in turizmu. Tako

bodo zagotovo potrebne
prekvalifikacije Elanovih
delavcev, če bodo hoteli do-
biti novo delo.
Ob vsem tem pa nad podjet-
jem visi še grožnja bančnih
hipotek, ki izhajajo iz steča-

ja Elana pred osemnajstimi
leti. Stečajni postopek naj bi
se v kratkem vendarle za-
ključil, kaj se bo zgodilo, če
bosta banki unovčili hipote-
ke nad zemljišči, pa si nihče
ne upa napovedati ...

Mučno čakanje na sezname
Do prvega decembra morajo Elanovi delavci posredovati različna potrdila, na osnovi katerih se bodo
morda lahko izognili uvrstitvi na seznam presežnih delavcev.

Dušan Ferjan, predsednik sindikata v Elanu
V Elanu je veliko pri-
merov, ko sta v podjet-
ju zaposlena oba za-
konca. A Dušan Ferjan
je zatrdil, da primera,
da bi delo izgubila mož
in žena, ne bo. 

Ciril Globočnik, Jože Rebec in predstavnici družbe Helios so predstavili sponzorski projekt. 

Marjana Ahačič

Radovljica - Sklic izredne
seje je zahtevalo osem opozi-
cijskih svetnikov radovljiške-
ga občinskega sveta liste e-
KOLO, SDS in NSi, ki so že-
leli, da občina še enkrat pre-
tehta argumente za igralni-
ško dejavnost in proti njej v
nastajajočem kompleksu Re-
nesansa v Dvorski vasi ter
prekliče septembra dano so-
glasje zanje. Podlaga za vno-
vično odločanje o njem je
bilo tudi 630 podpisov kraja-
nov, združenih v civilnem gi-
banju Za ohranitev zdravega
podeželja. Potem ko je bila
točka na oktobrski redni seji
umaknjena z dnevnega reda,
je župan izredno sejo zaradi
velikega zanimanja javnosti
v ponedeljek sklical v Linhar-
tovi dvorani, a je bilo nekaj
več kot 50 nasprotnikov ig-
ralništva v Dvorski vasi razo-
čaranih, saj je bila na pobudo
svetnika LDS Antona Kapu-
sa edina točka s 15 glasovi za
in 10 proti znova umaknjena
z dnevnega reda. Tokrat z
utemeljitvijo, da je "obravna-
va soglasja brezpredmetna,
saj je vlada že zavrnila zahte-

vo družbe Predence za dode-
litev igralniške koncesije." V
skoraj enourni razpravi o
dnevnem redu in v napetem
vzdušju so opozicijski svetni-
ki umiku nasprotovali, neza-
dovoljstvo pa so izrazili tudi
prisotni krajani.
"Kot sem poučen, je soglas-
je občine z odločitvijo vlade,
da investitorju, podjetju Pre-
dence, d. o. o, ne podeli kon-
cesije, izčrpano. Zato me-
nim, da gre pri vztrajanju o
vnovičnem odločanju o so-
glasju za predvolilni cirkus,"
je po koncu izredne seje de-
jal radovljiški župan Janko
Sebastijan Stušek. Civilna
iniciativa meni drugače.
"Vlada, katerakoli že, ima
soglasje občine še vedno v
žepu. Kar počne župan, pa
je zavlačevanje postopka,
zato, da bi nasprotniki igral-
ništva v Dvorski vasi obu-
pali," medi predstavnik gi-
banja Za ohranitev zdravega
podeželja Andrej Avsenek.
Janez Urbanc, občinski svet-
nik na listi e-KOLO, pa zdaj
ne izključuje možnosti refe-
renduma. "Prepričan sem,
da volje domačinov nihče ne
more ustaviti," je še dejal.

Spet brez razprave 
o Dvorski vasi
Izredna seja občinskega sveta je bila sklicana v
Linhartovi dvorani, a je občinstvo tudi tokrat
prišlo zaman, ker je bila edina točka - preklic 
soglasja za igralniško dejavnost v Dvorski vasi -
umaknjena z dnevnega reda.

Izredna seja radovljiškega občinskega sveta je bila tokrat
izjemoma v Linhartovi dvorani.
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Korenine druženja obrtni-
kov in podjetnikov segajo že
več kot sto let v zgodovino, v
zbornico, kakršno poznamo
danes in v katero je trenut-
no vključenih več kot tisoč
obrtnikov in podjetnikov iz
občin Bohinj, Bled, Gorje in
Radovljica, pa so se povezali
pred štirimi desetletji. Med
člani zdaj prevladujejo obrt-
niki in podjetniki gradbene
in elektro stroke, prevozni-
ki, lesarji in gostinci. Kot
poudarja predsednik zbor-
nice Anton Poklukar, pred-
nostna naloga zbornice
ostaja pomoč članom pri
premagovanju vsakodnev-
nih težav in predvsem izob-
raževanje. "Smo ena redkih
zbornic v Sloveniji, ki dobro
sodeluje z lokalnimi skup-
nostmi, kar nam marsikdo
zavida. Vse štiri občine, iz
katerih prihajajo naši člani,
namreč določen del prora-
čuna namenjajo za razvoj
obrtništva - nekaj za sofi-
nanciranje ugodnih nekaj
pa za izobraževanje naših
obrtnikov po občinah, kjer
so doma. Tretji, pomemben
del sredstev, ki jih dobimo
od lokalnih skupnosti, pa je

namenjen kot pomoč pri
razstavi. To smo tudi letos
združili z informativnim
dnevom, na katerega pova-
bimo vse učence osmih raz-
redov. Danes smo tako v
Linhartovi dvorani gostili
več kot 320 otrok iz vseh
osnovnih šol s področja
upravne enote Radovljica,
vse srednje šole s tega ob-
močja pa so prikazale svoje
programe in povabile učen-
ce, da se v prihodnjem šol-
skem letu vpišejo prav k
njim," je po prireditvi pove-
dal predsednik Poklukar. 
Območna obrtno podjetni-
ška zbornica Radovljica je
namreč že v petek v pred-
dverju Linhartove dvorane v
Radovljici pripravila pred-
stavitev izdelkov in storitev
svojih članov, ki si jo bo
moč ogledati do sredine de-
cembra. V sodelovanju s
srednjimi šolami so tudi le-
tos pripravili predstavitve
obrtniških poklicev za
osnovnošolce, ob okroglem
jubileju pa so izdali tudi
knjižno publikacijo, v kateri
so popisali več kot štiri deset-
letja svoje dejavnosti. A tudi
izzivov za prihodnost je veli-
ko. "Poraba sredstev iz na-
slova članarine je izredno

restriktivna. Naša zbornica
polovico dohodkov ustvarja
na tako imenovani tržni de-
javnosti; mislim, da bo ta
trend moral biti v bodoče še
večji. Predvsem bo pouda-
rek na izobraževalnih dejav-
nostih in kvalitetnih infor-
macijah za naše člane. Na ta
način namreč lahko prihra-

nijo veliko časa in energije,
plačevanje obvezne članari-
ne pa tako dobi svoj pravi
smisel," je še dejal Poklu-
kar. 
Med nagrajenci Območno
obrtne zbornice so bili ob
tej slovesni priložnosti tudi
številni radovljiški obrtniki
in podjetniki.

Jubilej radovljiške zbornice
S slavnostno akademijo so zaznamovali 40 let Območne obrtno podjetniške zbornice Radovljica.

Predsednik Anton Poklukar se je na slovesnosti za pomoč
zahvalil radovljiškemu županu Janku S. Stušku.

Krnsko jezero - Letošnje leto
praznuje Evropa, zlasti Za-
hodna Evropa, območje ne-
kdanjih "Antantnih držav",
90. obletnico konca prve
svetovne vojne. Natanko 11.
novembra leta 1918 ob 11.
uri je po podpisu prekinitve
vseh sovražnosti na vseh
frontah med Antantnimi si-
lami in Nemčijo stopil iz že-
lezniškega vagona nedaleč
od Pariza vojaški trobentač
in odigral Tišino in v tistem
trenutku se je zaključila I.
svetovna vojna. 
Strel iz raketne pištole in
nekaj svetlobnih ter bomb-
nih raket je simbolično
označilo začetek boja na So-
ški fronti. S tem se je simbo-
lično v soboto, 15. novembra
2008, ob 13. uri začela pro-
slava pod Krnom. Čeprav je
organizacijski odbor, ki ga
vodi radovljiški župan Janko
S. Stušek, že enajstič organi-
ziral prireditev "Krn - pohod
spomina 1918 - 2008" pri
Krnskem jezeru in pohode
iz treh smeri, Bohinja, Lepe-
ne ter planine Kuhinja, je
bila letošnja zaradi obletnice
še posebej slovesna.
Prireditve in letošnjega po-
hoda, zaradi snega na gor-

skih sedlih samo iz dveh
smeri, se je udeležilo več
kot tisoč pohodnikov, čla-
nov društev, udeležencev,
gostov. To je največ doslej.
Poleg pohodnikov so bili
udeleženci prireditve tudi
člani ljubiteljskih društev o
I. svetovni vojni v avstro-
ogrskih in italijanskih uni-
formah, praporščaki vete-
ranskih in drugih društev,
veterani-gorniki, policisti,
vojaki in častniki Slovenske
vojske, oddelek avstrijskih
vojakov, nekateri člani Ge-
neralštaba Slovenske voj-
ske, vojaški obrambni ata-
šeji Italije, Rusije, Romuni-
je, namestnik atašeja Zvez-
ne republike Nemčije in še
številni drugi ugledni gost-
je.
Slavnostni govornik na pri-
reditvi je bil generalmajor
mag. Alojz Šteiner, namest-
nik načelnika Generalštaba
Slovenske vojske. V svojem
pozdravnem govoru je po-
udaril, da se strašni dogodki
prve svetovne vojne ne sme-
jo ponoviti. Ta vojna je Slo-
vencem pustila velik pečat,
še zlasti na bojnem polju
Soške fronte od Devina do
Rombona, je poudaril mag.

Šteiner. Spomnil je tudi, da
smo Slovenci dolžni ohra-
njati spomin na vojake, ki so
padli v naših gorah, in da
smo Slovenci imeli po-
membno vlogo v bojih na
Soči, četudi smo se borili na
obeh straneh frontne črte.
Nekdaj sovražni narodi si
danes stojijo z ramo ob rami
na mirovnih misijah in slu-
žijo ohranjanju miru, je v
svojem govoru opozoril ge-
neral Šteiner. 
Navzoče je v imenu diplo-
matov in tujih vojaških
predstavnikov pozdravila
tudi veleposlanica Romuni-
je Dana Manuela Constanti-
nescu. Predsednik Planin-
ske zveze Slovenije mag.
Franc Ekar je poleg pozdra-
va prvemu organizatorju
prireditve Janku S. Stušku
za enajsto organizacijo po-
hoda in mednarodno prire-
ditev izročil srebrni častni
znak Planinske zveze Slove-
nije.
V kulturnem programu so
sodelovali pihalni orkester
Slovenske vojske, kvartet
trobil pihalnega orkestra
Slovenske policije in moški
pevski zbor Triglav iz Lesc.
Vojaški predstavniki tujih

držav so med slovesnostjo
prižgali spominski ogenj.
Prireditev se je zaključila s
Tišino kvarteta trobil, slo-
vesnim odhodom enot in
praporščakov ter strelom z
belo raketo iz raketne pišto-
le, kar simbolizira prekini-
tev ognja.
Po proslavi pri Krnskem je-
zeru je bila še slovesnost z
molitvami vojaškega kapla-
na in petjem leških pevcev
ter polaganjem vencev pri
"Madžarskem križu" na Du-
pli planini blizu Doma pri
Krnskih jezerih. 
Pohod spomina pa ni bila
edina prireditev ob sloves-
nosti konca I. svetovne voj-
ne v Sloveniji. Zgodaj poleti
je bila osrednja prireditev
na vojaškem pokopališču v
vasi Soča, kjer je govoril
predsednik države dr. Dani-
lo Turk. Natanko v torek, 11.
novembra 2008, ob 11. uri
je trobentač tudi na vrhu
Krna zaigral Silentio. Z na-
govorom organizatorja, bla-
goslovom matajurskega
župnika in položitvijo venca
se je poklonilo žrtvam krn-
skega pogorja kakih petin-
dvajset udeležencev pohoda
na Krn.

Spomnili so se konca vojne
Slovenija je 90-letnico konca prve svetovne vojne v spomin na padle in umrle vojake v slovenskih
gorah počastila s proslavo pri Krnskem jezeru.

Občina Radovljica in Policijska postaja Radovljica

vabita na koncert

ORKESTRA SLOVENSKE POLICIJE
S SOLISTKO IRENO VRČKOVNIK

v četrtek, 4. decembra 2008, ob 19. uri

v Linhartovi dvorani v Radovljici.

Rezervacije vstopnic:
Linhartova dvorana Radovljica

po telefonu 04/537 29 00 
ob delavnikih med 8. in 14. uro in 
na e-naslovu: info@ld-radovljica.si.

Predprodaja vstopnic:
na blagajni Linhartove dvorane Radovljica

od ponedeljka, 24. 11., do četrtka, 27. 11. 2008, 
od 16. do 18. ure

in od petka, 28. 11., do nedelje, 30. 11. 2008, 
od 17. do 20. ure
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Marjana Ahačič

Radovljica - Novi poslovno-
stanovanjski objekt z garaž-
no hišo naj bi bil po načrtih
na mestu bivše trgovine
Merkur na Gorenjski cesti
pred Linhartovim trgom
zgrajen do konca avgusta
2010. Objekt bo obsegal šti-
ri nivoje kleti, pritličje, dve
nadstropji in mansardo.
Skozi pritličje in kletne eta-
že bo urejena dvosmerna
povezava med Cesto svobo-
de in Gorenjsko cesto. V pri-
tličju in prvi kletni etaži bo v
lasti občine 62 javnih par-
kirnih mest, toaletni prosto-
ri in servisni prostor. Pre-
ostali prostor v kletnih eta-
žah bo namenjen parkirnim
mestom stanovalcev objekta
in za prodajo, predvsem pre-
bivalcem Linhartovega trga.
V obeh nadstropjih in man-
sardi bo 1.800 kvadratnih
metrov stanovanjskih povr-

šin, občina pa bo imela
možnost odkupa stanovanj
po ceni od 1750 do 1800 ev-
rov za kvadratni meter in
tudi preostalih prostih par-
kirnih mest.
Objekt bo zgrajen v javno
zasebnem partnerstvu: obči-
na kot javni partner zagotav-
lja zemljišče, obveznosti
SGP Tehnik kot zasebnega
partnerja pa so ureditev pre-
moženjsko pravnih razme-
rij z lastnikom obstoječega
stanovanjskega objekta z ga-
ražo, ki ga bo treba porušiti,
in zagotovitev nadomestne
nepremičnine, gradbeno
obrtniška, elektroinštalacij-
ska dela in telekomunikaci-
je, strojno instalacijska dela,
dobava ter montaža opreme,
zunanja ureditev okolice ob-
jekta, izvedba komunalnih
priključkov, izdelava tehnič-
ne dokumentacije in prido-
bitev vse potrebne upravne
dokumentacije.

Garažna hiša pred
mestnim jedrom

Občina Radovljica je za koncesionarja za 
izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta
izbrala podjetje Tehnik, d. d., iz Škofje Loke.

Radovljica

Prvič o proračunu 2009 - 10
Župan Janko Sebastijan Stušek je v četrtek na izredni seji ob-
činskega sveta svetnikom predstavil izhodišča za pripravo
osnutka občinskega proračuna za prihodnji dve leti. V letu
2009 je predvidenih 22,385 milijona evrov prihodkov, v letu
2010 pa 24,675 milijona evrov prihodkov. Občina načrtuje,
da bo v obeh letih za sofinanciranje investicij pridobila 5,6
milijona evrov državnih sredstev ali 12 odstotkov vseh prora-
čunskih prihodkov. Predstavljena pa so bila tudi izhodišča
proračunskih odhodkov, ki jih bo v nadaljnjih postopkih po-
trebno še uravnotežiti in usklajevati, saj predvidene prihod-
ke v letih 2009 in 2010 presegajo za 14 milijonov evrov,
predvsem na račun investicij. V tem tednu bodo predstavlje-
no gradivo obravnavali odbori občinskega sveta, njihove pri-
pombe pa bodo upoštevane pri pripravi osnutka odloka o
proračunu. S pripombami dopolnjeni osnutek odloka bo na
dnevnem redu seje občinskega sveta konec novembra, pred-
log odloka o proračunu pa na decembrski seji. M. A.
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Pogovor

Ivanka Korošec

Lesce - Ta dan so med drugi-
mi Kresničko obiskale člani-
ce KO RK Lesce, predstavni-
ce društva za delo z mladimi
v stiski Žarek z Jesenic in
predstavnica ter strokovna
sodelavka iz urada varuhinje
človekovih pravic. Predsed-
nica RK Marjana Kozamer-
nik je povedala, da imajo tre-
nutno 22 prostovoljk, pokri-
vajo KS Lesce z okoli 3.400
prebivalci, poleg pomoči in
skrbi za starejše in socialno
šibke, pa radi pomagajo tudi
mladim. Kresničko so obis-
kali že v tednu otroka, pa
tudi sicer z njimi uspešno
sodelujejo. Medsebojno so-
delovanje je tudi z društvom
Žarek, strokovna delavka in
specialna pedagoginja iz
urada varuhinje človekovih
pravic pa je izrazila zadovolj-
stvo, da si je Kresničko lahko

ogledala v živo, saj je dober
glas o tem projektu prišel ne
samo v deveto vas, ampak
tudi v Ljubljano. Direktorica
centra za socialno delo Ra-
dovljica Miloša Kos Ovsenik
je predstavila delovanje
Kresničke, ki v Lescah deluje
že štiri leta. Kresnička nudi
zatočišče in strokovno po-
moč otrokom in mladostni-
kom v stiskah predvsem za-
radi fizičnega ali psihičnega
nasilja in konfliktnih situacij
v njihovih družinah. Dobro
sodeluje z matičnimi centri
za socialno delo, policijo,
šolo, zdravstvom in drugimi
službami. Daje celodnevno
oskrbo, strokovno osebno
pomoč, pripravo za vrnitev v
družino ali za življenje drug-
je, osvojitev delovnih navad,
prevzemanje odgovornosti
zase, učno pomoč, svetova-
nje, pogovore in skupno re-
ševanje težav. Sprejemajo

otroke od 6. do 18. leta, na-
mestitveni čas je tri tedne, v
posameznih primerih pa iz
utemeljenih razlogov to
dobo lahko podaljšajo. V
centru je zaposlenih pet
strokovnih delavcev, eden
od njih - Srečko Javornik, je
podrobneje predstavil življe-
nje v Kresnički in ponazoril
dejavnost tudi z natančnejši-
mi statističnimi podatki. Po-
vedal je, da nikoli nikogar
ne odklonijo, morajo pa
upoštevati in se držati hiš-
nih pravil, ki so jasno po-
stavljena. Od mladostnikov
se pričakuje tudi, da se bodo
aktivno vključili v reševanje
svojih težav. Poleg osnovne
dejavnosti Kresnička sode-
luje tudi v mednarodnih
projektih. Lani so iz sredstev
evropskega programa orga-
nizirali mednarodno uspo-
sabljanje za profesionalne
in neprofesionalne mladin-

ske delavnice, letos so sode-
lovali v dveh projektih.
Organizirajo tudi seminarje
in izobraževanja za nove
prostovoljce. Druženje, po-
govori in poslušanje je zelo
pomembno, vzpostavi se po-
seben odnos, ki mladostni-
ku pomaga najti rešitev nje-
govih težav. Direktorica cen-
tra je še dodala, da najemni-
no za hišo, stroške za osnov-
no prehrano in za osebne
dohodke strokovnih delav-
cev ter nekaj malega za
osnovna sredstva krije Mi-
nistrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Da pa se v
Kresnički lahko prijetno živi
in marsikaj dogaja, omogo-
čajo sponzorji in donatorji,
za sredstva pa se prijavljajo
tudi na različne razpise. Po
predstavitvi se je razvil prije-
ten klepet ob pogostitvi,
ogledali pa so si tudi vzorno
urejene prostore v hiši. 

Dan odprtih vrat v Kresnički
V četrtek, 6. novembra, je bil dan odprtih vrat v kriznem centru za mlade Kresnička v Lescah, kamor
so popoldne posebej prijazno povabili vse bližnje sosede. Ti so namreč Kresničko izjemno lepo 
sprejeli v svojo sredino.

Cveto Zaplotnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
"Moj rojstni kraj je Podnart,
kjer sem se rodil pred 52
leti. Imam tri sinove in živi-
mo na Posavcu. Diplomiral
sem na Fakulteti za strojni-
štvo v Ljubljani, leta 1997 pa
magistriral na FOV v Kra-
nju. V Iskri sem bil zapo-
slen trinajst let, zdaj pa de-
lam v Slovenskem inštitutu
za standardizacijo (SIST) v
Ljubljani."

Kaj bi v občini pohvalili ali
izpostavili kot dobro, pozi-
tivno, in kaj pokritizirali?
"Osredotočil se bom na dve
področji. Prepričan sem, da
je kulturno življenje v občini
dinamično in vsestransko,
za kar so zaslužni mnogi po-
samezniki. Resnično smo
lahko ponosni na Društvo
za staro glasbo, ki prireja Fe-
stival za staro glasbo, na
zborovodjo in skladatelja
prof. Egija Gašperšiča, pa na
ustanove, ki ne služijo zgolj
strogo lastnemu namenu,
ampak so središče različnih
kulturnih udejstvovanj
(Knjižnica A. T. Linharta,
Galerija Šivčeva hiša, Glas-
bena šola Radovljica, Lin-
hartova dvorana,...). Imamo
edinstven Čebelarski muzej,
mnoge pevske zbore, galeri-
jo in muzej v Begunjah ...
Pohvalimo se lahko tudi z
vrhunskimi športniki v pla-
vanju, padalstvu, veslanju,
taekwandoju, odbojki itd.
Na vse njihove dosedanje

dosežke smo lahko nadvse
ponosni."

Kaj je po vašem mnenju tre-
nutno največji problem v
občini in kako bi ga rešili?
"Član občinskega sveta sem
drugi mandat. V delo tega
organa se vnaša preveč poli-
tike, premalo pa se upošteva
dobronamerne predloge in
potrebe predvsem na lokalni
ravni, z obrobja občine. Raz-
vijanje obeh centrov občine
(Radovljica, Lesce) je potreb-
no, še bolj pa je nujen ena-
komernejši razvoj občine,
predvsem podeželja. Skrb
za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine mora biti izra-
zito večja. Ob pospeševanju
razvoja vseh oblik gospodar-

stva bi bilo treba nameniti
vso pozornost razvoju turiz-
ma. Na tem področju se pre-
prosto nočemo primerno
organizirati. V občini bi mo-
rali bolj koordinirano graditi
turistično infrastrukturo in
poskrbeti za celovito ponud-
bo, vendar ne v igralništvu!
Lep primer za nujen razvoj
je ALC v Lescah." 

Kaj želite izboljšati, urediti,
rešiti v domačem kraju? 
"Velik problem je še vedno
neurejena regijska deponija
in nedokončani drugi pas av-
toceste mimo Ljubnega. Lo-
kalne ceste, predvsem po po-
deželju, so slabe, nujen bi bil
pločnik skozi Posavec. Zelo
sem vesel, da se bo zgradil

vrtec na Posavcu. Pohvalil bi
delo KS Ljubno, kjer so v zad-
njem obdobju zelo veliko
zgradili in obnovili."

Kako preživljate prosti čas?
"Rad zahajam v hribe, smu-
čam in plavam, vedno sem
rad igral tudi nogomet, na-
mizni tenis in v zadnjem
času tenis. Z velikim vese-
ljem sem 25 let pel v Mo-
škem komornem zboru
Podnart."

Zaposleni ste v Slovenskem
inštitutu za standardizacijo.
Laična javnost to področje
bolj slabo pozna. S čim se
ukvarjate?
"Standardi nas spremljajo
na vsakem koraku, na delo-
vnem mestu, na poti in v
prostem času. Urejajo in
usklajujejo vse okoli nas in
skrbijo, da je naše življenje
varno, zdravo, okolje manj
onesnaženo, izdelki zanes-
ljivi in kakovostni. Sloven-
skemu inštitutu za standar-
dizacijo je poverjena naloga
priprave slovenskih standar-
dov. Kar 15 let se ukvarjam s
standardizacijo na različni
področjih, moje delo koordi-
natorja projektov pri pripra-
vi slovenskih standardov je v
mednarodnem sodelovanju
in usklajevanju stališč zain-
teresirane slovenske stro-
kovne javnosti. Standardi
pospešujejo gospodarski
razvoj, zato skrbimo, da so
vsebinsko vedno na ravni
zadnjega stanja tehnike,
predvsem pa, da se čim več
uporabljajo v praksi."

Večja skrb za podeželje
Mag. Anton Pogačnik, član občinskega sveta (SDS)

Mag. Anton Pogačnik 

Slovo velikega konjerejca 
in fijakarja  

Konjerejsko društvo za Gorenj-
sko, konjeniški klub, rejci in pri-
jatelji konj smo izgubili dobrega
člana društva in prijatelja Rudi-
ja Bohinjca Majdneka . Veliko
let je bil član, ki smo ga vsi spo-
štovali kot dobrega rejca in pre-
kupčevalca konj, ki je mnogim
pomagal do nabave ali prodaje
konja.
Rodil se je 6. aprila 1914 v gostil-

niški družini v Lescah. Ko je odraščal, ga je vedno bolj vo-
dila ljubezen do konj - a to ni bilo vse. Dobil je svojo živ-
ljenjsko sopotnico, se poročil in v njunem zakonu so se ro-
dili tri hčere in sin. Žena je skrbela za gostilno, on pa se je
posveti fijakarstvu. Mnogo ljudi je pripeljal z Brezij do
Bleda in nazaj, okoli Blejskega jezera do Bohinja in na-
sploh po vsej Gorenjski. Vedno urejen z dobrimi konji.
Ugotovil je, da temu še nekaj (,,fali,,) manjka. Začel je z
drugimi mojstri, kot so kovač, kolar, 'malar', izdelovati in
predelovati stare v nove kočije, zapravljivčke in vozove, ki
so bili okras vse Gorenjske in celo Plitvičkih jezer. Delo fi-
jakarja je opravljal celih štirideset let. Vedno najlepša ko-
čija, najlepši konj in na (,,poku,,) sedel, kot se spodobi za
fijakarja. 
V konjerejskem društvu je bil veliko let član upravnega od-
bora. Radi smo prisluhnili njegovim zamislim, saj smo le
tako nadgradili svoje delo, ko smo prirejali konjerejske dne-
ve, razstave in dirke konj. Zelo je bil pozoren do ras konj,
ki so bile za tisti čas najprimernejše, saj je bilo večina konj
kot prevozno sredstvo. Po dolgih letih delovanja v društvu
je postal častni član in zato prejel plaketo za požrtvovalno
delo Konjerejskega društva za Gorenjsko.
Zadnjih nekaj let, ko ni mogel več delovati s konji, se je
usedel pred domači hlev in podrobno opazoval vse okoli
sebe. Vsi, ki smo ga poznali, smo se ustavljali in pokram-
ljali, saj je beseda vedno nanesla na konje itd.
Dočakal je polnih 94 let, pa je vedno dejal, da je minilo, kot
bi švignila strela. Res je to in tega se premalo zavedamo.
Rudi, po domače Majdnek, nam bo ostal v dobrem spomi-
nu kot dober človek, rejec, prekupčevalec in ljubitelj vsega
lepega.

Anton Bizjak
Konjerejsko društvo za Gorenjsko

Na predstavitvi Kresničke
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Ana Hartman

Kropa - "Na začetku sem na
mesec izdelal deset, dvajset
žarnih školjk, potem pa se je
povpraševanje začelo pove-
čevati, naročil je bilo vse več.
Danes tako na mesec v pov-
prečju izdelam sto žarnih
školjk," pravi Štefan Kodeh,
lastnik podjetja Uni-plastic
iz Krope. Kodeh iz plastič-
nih materialov izdeluje tudi
svetlobne table, ki so na-
meščene na strehah avto-
mobilov avtošol, blatnike za
motorje in nagrobne križe,
ki so imitacije kovanih kri-
žev, več kot 90 odstotkov de-
javnosti pa predstavlja izde-
lovanje različnih žarnih
školjk.
"Gre za unikatne ročne iz-
delke, kjer je nujen smisel za
kreacije. Najprej si zamislim
model, po katerem izdelam
kalup. V njem nato iz poli-
estra ali epoksi smole nare-
dim žaro. Nato jo ustrezno
pobarvam ter okrasim s križi
in drugimi okraski. Na neka-
tere žare namesto barve na-
nesem tudi pesek, vedno je
pač treba ponuditi kaj nove-
ga," je Kodeh na kratko str-
nil potek izdelave žare. Pre-
več nam zaradi konkurence
niti ni želel razkriti. "Sam
sem odkril določene postop-
ke izdelave. Večkrat so me
že 'kopirali', tako da je bolje
kakšno stvar ohraniti zase."

Žare prodaja preko pogreb-
nih podjetij po vsej Sloveniji.
Kot je pojasnil, so nekoliko,
a ne bistveno dražje od ko-
vinskih žar, saj so njegove
ročno izdelane.
Za zdaj večino dela še lahko
opravi sam ob občasni po-
moči žene in sina, zato ne
namerava zaposliti dodatnih
delavcev. Tudi delavnica, ki
jo ima v najemu v sklopu
Novega plamena v Kropi, za-
enkrat povsem zadostuje
njegovim potrebam.

Štefan Kodeh je samostojni
podjetnik že 22 let. Pred
tem je kot orodjar delal v
enem od podjetij v radovlji-
ški občini. A ker trud delav-
cev takrat ni bil preveč ce-
njen in finančno nagrajen,
se je odločil, da odpre čistil-
ni servis. "Čistil sem talne
obloge in stekla po raznih
podjetjih, nato pa sem zara-
di zdravstvenih težav in go-
spodarske krize v devetdese-
tih letih delo poiskal v pod-
jetju za obdelavo plastičnih

materialov in tam ostal štiri
leta, dokler nisem leta 1995
ustanovil lastno podjetje
Uni-plastic. Najprej sem iz-
deloval avtomobilske spoj-
lerje, ker pa je bilo včasih
naročil toliko, da jih sploh
nisem mogel podelati, na-
slednji mesec pa skoraj nič,
sem začel razmišljati, da bi
se usmeril v izdelke, po ka-
terih je konstantno povpra-
ševanje. In tako začel izdelo-
vati žarne školjke," se spo-
minja Kodeh.

S spojlerjev prešel na žare
Štefan Kodeh iz Krope se že dvanajst let ukvarja z ročnim in unikatnim izdelovanjem žar. Na mesec
jih izdela približno sto.

Štefan Kodeh iz Brezovice pri Kropi že vrsto let izdeluje žarne školjke.

Ana Hartman

Zapuže - Med dobitniki na-
grad na 19. Ljubljanskem
pohištvenem sejmu, ki je ta
mesec potekal na Gospodar-
skem razstavišču v Ljublja-
ni, je tudi podjetje Trgodom
iz Zapuž. Za otroško zibko
avtorja Klemena Rodmana
so prejeli prvo nagrado Zla-
ta vez, ki jo podeljujeta Go-
spodarsko razstavišče ter
Združenje lesne in pohiš-
tvene industrije pri Gospo-
darski zbornici Slovenije za
oblikovalsko izvirnost, tržno
prodornost in celovito za-
snovo novega, javnosti še ne
predstavljenega izdelka. Pr-
vonagrajeni eksponat je sve-
ža in iskriva zamisel, realizi-
rana z veliko ustvarjalne
energije, je komisija zapisa-
la v obrazložitvi.
"Trgodom, ki je najbolj po-
znan po blagovni znamki
Slovenska postelja, je manj-
še podjetje, zato nam takšna
nagrada predstavlja veliko
potrditev, da smo na pravi
poti. Znova se je izkazalo, da

je prav, da poleg lastne pro-
izvodnje in prodaje velik po-
men namenjamo tudi razvo-
ju izdelkov. Trudimo se, da
tržišču vedno ponudimo ne-
kaj novega in da smo pri
tem čim bolj inovativni," je
dejal direktor Dušan Blažič
in dodal, da nagrajeno zibko

že izdelujejo, zanimanje za-
njo pa kažejo tudi v tujini.
Kot je pojasnil arhitekt in
oblikovalec Klemen Rod-
man z Rodin, je bilo glavno
vodilo pri oblikovanju otro-
ške posteljice biti inovativen
in obenem ostati zvest tradi-
ciji. "Gre za klasično leseno

konstrukcijo okvirja na dveh
platnih. Dodana je osrednja
nihajoča platforma z ležiš-
čem za otroka. Otroška po-
steljica deluje na principu
nihala. Nihanje je resnično
dolgotrajno, tako da zraven
še starše zaziblje v spanec.
Izdelana je iz naravnih in
okolju prijaznih materia-
lov," je razložil Rodman in
dodal, da je nagrajena poste-
ljica na pohištvenem sejmu
med številnimi člani komi-
sije iz tujih držav naletela na
dober odziv. "Tako konec
meseca v Slovenijo prihajajo
na obisk predstavniki iz To-
kia in New Yorka, ki se želi-
jo pogajati o naročilu poste-
ljic, ki bi jih izdelovali v Tr-
godomu," je zadovoljen
Rodman, ki s podjetjem iz
Zapuž sodeluje v zadnjem
letu. Za svoje delo je bil si-
cer doslej že večkrat nagra-
jen na različnih področjih;
med drugim je pred leti na
natečaju za predloge novih
državnih simbolov za pred-
lagano slovensko zastavo
prejel drugo nagrado.

Zlata vez za zibko
Na Ljubljanskem pohištvenem sejmu je podjetje Trgodom iz Zapuž za otroško posteljico avtorja 
Klemena Rodmana prejelo prvo nagrado Zlata vez.

Marjana Ahačič

Radovljica - "Ozaveščanje o
zdravem načinu življenja je
najboljša preventiva pred
vsemi oblikami odvisnosti
modernega časa, s katerimi
so še posebej ogroženi mla-
di, ki so v obdobju intenziv-
nega iskanja poti do samega
sebe in preizkušanja različ-
nih stvari, ki jih ponuja svet
okoli nas," poudarja Mateja
Šparovec, svetovalna delav-
ka na Srednji gostinski in
turistični šoli Radovljica.
Žal tudi stvari, ki so jim v
škodo. "Prepogosto so prav
mladi udeleženci promet-
nih nesreč, ki jim botrujejo
različne vrste drog, najpo-
gosteje alkohol. Škodo lah-
ko utrpijo sami, ali pa jo
povzročijo drugim, lahko
gre za bolj ali manj hude te-
lesne poškodbe, psihične
travme ali celo za izgubo
življenja."

Večina dijakov v času šola-
nja opravlja izpit za voznike
motornih vozil, zato so se
na Srednji gostinski in turi-
stični šoli Radovljica odloči-
li, da v mesecu preventive s
posebnim projektom Brez
droge v prometu dijake opo-
zorijo na pomen trezne gla-
ve v prometu. Geslo projek-
ta se glasi: "Zakaj SE vozim
s trezno glavo? Ker ljubim
življenje in zabavo!" Izpelja-
li so ga v sodelovanju z Lo-
kalno akcijsko skupino Ob-
čine Radovljica in s tremi
institucijami, ki se pri svo-
jem delu prav tako srečujejo
s problematiko prometne
varnosti: B&B, d. o. o., Avto-
šola Kranj, Policijska posta-
ja Radovljica ter Območno
združenje Rdečega križa
Radovljica. 

Predavatelji Matjaž Mozetič
iz avtošole B&B, policist
Boštjan Lenček in zdravnik
Janez Poklukar so v treh šol-
skih urah dijakom predsta-
vili razna dejstva o varnosti
v prometu, o učinkih različ-
nih drog, o ukrepih v prime-
ru nesreč, o prvi pomoči ter
o pomenu in načinih policij-
skega nadzora v prometu.
Dijaki so izpolnjevali vpra-
šalnike, s katerimi so preve-
rili pridobljeno znanje. Učili
so se pravilnega oživljanja
poškodovancev, uporabili so
električni defirbrilator, pre-
izkusili so naprave za merje-
nje alkoholiziranosti ter
imeli čas za dodatna vpraša-
nja strokovnjakom. Najbolj-
ši trije dijaki so prejeli na-
grade, ki so jih prispevale
sodelujoče institucije: 1. na-
grado je prejel Blaž Kenda
(tečaj cestnoprometnih
predpisov), 2. nagrado je
prejel Miha Ogris (tečaj prve

pomoči za voznike motor-
nih vozil), 3. nagrado je pre-
jela Elizabeta Skumavc (ura
vožnje). Izmed vseh 65 so-
delujočih dijakov smo izbra-
li 5 srečnežev, ki so prejeli
majico, ki jo v mesecu pre-
ventive deli Zavod za zdrav-
stveno varstvo Ravne na Ko-
roškem v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za zdravje.
"Bil je drugačen dan, dijaki
so se učili in spoznavali
stvari, ki so koristne in lah-
ko njim ali njihovim bliž-
njim nekoč celo rešijo življe-
nje. Tako izpolnjujemo po-
slanstvo šole, ki ni in ne
sme biti le izobraževanje,
temveč je tudi vzgoja. Vzgo-
ja za varnost v prometu in
vzgoja za zdravo življenje
brez drog," poudarja Špa-
rovčeva.

Zanimanje za nagrajeno zibko kažejo tudi v tujini.

Pomen trezne glave 
v prometu
V mesecu preventive in ozaveščanja o zdravem
načinu življenja aktivni tudi na Srednji gostinski
in turistični šoli.

Dijaki so z zanimanjem poslušali predavanje policista 
policijske postaje Radovljica Boštjana Lenčka.

Popravek
V 19. številki Deželnih novic (6. november 2008) sta pri pri-
pravi članka z naslovom Vidimo le, kar ni narejeno, v odgo-
voru na vprašanje Ali se lahko na kratko predstavite? pomo-
toma izpadli dve besedi. Stavek se pravilno glasi: "Imava
sina in hčer, tri vnukinje in vnuka pa še enega pravnuka."
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Koliko časa ste bili dopisnik
iz ZDA in kako ste prišli na
to delovno mesto?
"V ZDA sem delal kot dopis-
nik šest let, od 1999 do
2005. Ko je George Bush
drugič zmagal, sem spoznal,
da tam nimam več kaj iskati.
Pred tem sem bil novinar zu-
nanjepolitične redakcije na-
cionalnega radia, med vojno
v Jugoslaviji pa dopisnik
RTV iz Beograda. Po vrnitvi
so mi nadrejeni svetovali, naj
se prijavim na razpis za do-
pisnika v Washingtonu." 

Kako komentirate izid ne-
davnih volitev v ZDA? 
"Bushu je iz Amerike uspe-
lo narediti gospodarsko in
moralno razvalino. Zato je
imel na volitvah demokrat-
ski kandidat prednost pred
republikancem. Baracka
Obamo kot "vzhajajočo poli-
tično zvezdo" sem imel pri-
ložnost občudovati na kon-
venciji v Bostonu, poleti
2004. Ko je v stranki prema-
gal Hillary Clinton, sem bil
prepričan, da bo opravil tudi
z republikancem Johnom
McCainom. V brezhibni
kampanji je Obama nabral
rekordno vsoto denarja, na
volišča je pritegnil zlasti

mlade, temnopolte in inte-
lektualce. Ob izbruhu fi-
nančne krize je še z večjo
vnemo govoril o nujnosti
sprememb. Presenečen
sem, zakaj v Evropi toliko
poudarjajo barvo kože.
Ameriška ladja se potaplja,
ljudje na njej iščejo rešitve.
In če reševalec vliva zaupa-
nje, vendarle ni najpo-
membnejša njegova polt."

Kako bo po vašem mnenju
izid volitev vplival na sveto-
vno politiko in na Slovenijo? 
"Prihod Obame v Belo hišo
prinaša več optimizma in
upanja. Ukiniti mora Gu-
antanamo in mučenja ujet-
nikov. Verjamem, da bo bo-
lje sodeloval tudi z OZN in
se ne bo brezglavo spuščal
v vojaške pustolovščine.
Tudi Evrope ne bo več delil

na "staro" in "novo", am-
pak bo skupaj iskal rešitve
za izhod iz recesije, ki se je
začela v Ameriki, prizadela
pa bo ves svet, tudi Sloveni-
jo. Prav gospodarska kriza
je dokaz več, kako tesno je
svet povezan."

Kakšno delo opravljate od
prihoda nazaj v domovino? 
"Zdaj sem komentator v
zunanjepolitični redakciji
Radia Slovenije, vendar
vodstvo RTV v zadnjih letih
komentarjev ravno ne obo-
žuje ..."

Kaj Vam je bilo najbolj všeč
pri omenjenem delu? 
"Vtis je, da novinarstvo z
razvojem komunikacijske
tehnologije izgublja po-
men. S pluralizacijo in ko-
mercializacijo je prišlo tudi
do poplave "opravljivih me-
dijev", vendar mora novi-
nar zlasti opozarjati na ne-
pravilnosti v družbi, ne pa
dopuščati zlorabe politike
in "tajkunov". Zavedati se
je treba, da so mediji pogo-
sto zadnje zatočišče za po-
nižane in razžaljene, ki jih
elita goljufa in odriva. V
tem pogledu je novinarstvo
zame odličen poklic in ga
ne bi zamenjal za nič na
svetu."

Iz Washingtona 
v Radovljico 
Matej Šurc je ekonomist in diplomirani novinar. V Radovljico se je z družino preselil pred tremi leti,
naravnost iz Washingtona, kjer je bil dopisnik RTV Slovenija iz ZDA.

Begunje

Stečajni postopek Elana blizu konca
Stečajni upravitelj Tovarne športnega orodja Elan Andrej Ma-
rinc je prejšnji teden na kranjsko sodišče vložil predlog za če-
trto in predvidoma zadnjo delitev stečajne mase. Z delitvijo
preostalih 20 milijonov evrov bi se že 18 let trajajoč stečajni
postopek vendarle končal, kar je pomembno tudi za obstoje-
či Elan, ki mora razrešiti vprašanje hipotek. Marinc pričaku-
je, da bo četrta delitev stečajne mase v vrednosti približno
20,5 milijona evrov opravljena v mesecu dni, seveda, če ne
bo s strani upnikov ugovora na njegov predlog. "Nikoli pa še
ni šlo brez pritožb, zato jih lahko tudi tokrat upravičeno pri-
čakujemo," je za povedal Marinc in pojasnil, da mora sodiš-
če sedaj njegov predlog objaviti, potem začne teči 15-dnevni
pritožbeni rok. Če pritožb ne bo, bo nato sodišče objavilo
končni sklep o delitvi. Stečajni upravitelj vendarle upa, da bo
predlagana delitev potrjena in izpeljana v roku enega mese-
ca. To bo predvidoma zadnja večja delitev, nekaj sredstev pa
bo ostalo še za eno dodatno manjšo delitev, saj ni mogoče
natančno definirati stečajne mase, ker nastajajo velike obre-
sti. To bo v bistvu le še tehnična delitev, zato se Marinc na-
deja, da bo v začetku prihodnjega leta stečajni postopek, ki
se je začel leta 1990 vendarle končan. Tedaj bo šele jasno
tudi, kakšno bo dejansko realno poplačilo upnikov, ki so leta
1990 prijavili za 4,5 milijarde tolarjev terjatev in jim bo v šti-
rih delitvah stečajne mase skupaj pripadlo okoli 42 milijonov
evrov. "Verjetno realno poplačilo ne bo stoodstotno," je de-
jal Marinc in pojasnil, da je bila glavnica daljnega leta 1990
prijavljenih terjatev že poplačana. M. A.

Matej Šurc
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Simon Šubic

Radovljica - Upokojena sod-
nica in nekdanja predsednica
Okrožnega sodišča v Kranju
Terezija Zorko iz Radovljice
je na dan pravosodja (4. no-
vember) prejela medaljo za
življenjsko delo na področju
sodstva. "Vsako priznanje
razveseli, predvsem pa mi ve-
liko pomeni, ker so drugi
opazili, da sem s svojim de-
lom pustila pečat v pravosod-
ju," pravi Zorkova. 
Sodnica je postala junija
1971, prvo delo pa je kot ka-
zenska sodnica do konca leta
1978 opravljala na občinskem
sodišču v Radovljici. Delo ka-
zenske in pravdne sodnice je
nadaljevala na radovljiški
enoti temeljnega sodišča v
Kranju, maja 1990 pa je po-
stala vodja te enote. V začetku
leta 1995 je začela opravljati
delo okrožne sodnice na civil-
nem oddelku v Kranju. No-
vembra istega leta je postala

v. d. predsednice Okrožnega
sodišča v Kranju, 8. januarja
1996 je vodenje kranjskega
sodišča prevzela s polnimi

pooblastili, še vedno pa je
ostala tudi sodnica na civil-
nem oddelku. Kranjsko
okrožno sodišče je vodila vse

do upokojitve oktobra 2005.
Terezija Zorko je opravljala
delo sodnice in predsednice
okrožnega sodišča s posebno
prizadevnostjo za razvoj in
krepitev ugleda sodišča in
sodnikov, pri tem pa ni zane-
marila primernega pristopa
do drugih uslužbencev sodiš-
ča, so poudarili predlagatelji
nagrade. "Nekdanja predsed-
nica je zaslužna tudi za ob-
sežno prenovo sodne stavbe
v Kranju, kar ni samo olajša-
lo dela sodnikom in sodnega
osebja, temveč tudi približalo
sodna opravila strankam so-
dišča," je izpostavil Mihael
Kersnik, sedanji predsednik
okrožnega sodišča v Kranju. 
"Ko sem prevzela vodenje
okrožnega sodišča, smo
imeli kadrovske in prostor-
ske težave. K sreči smo kma-
lu dobili dodatne in tudi do-
bre sodnike, tako da smo že
tedaj uspeli precej zmanjša-
ti sodni zaostanek," se spo-
minja nagrajenka.

Nagrada za življenjsko delo
Radovljičanka Terezija Zorko, nekdanja predsednica okrožnega sodišča v Kranju, je prejela medaljo za
življenjsko delo na področju sodstva.

Terezija Zorko / Foto: arhiv GG 
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Valerija Keršič, 
Marjana Ahačič

Radovljica - Zelo zgovorno
in razveseljivo je bilo na
dnevu odprtih vrat v Centru
za usposabljanje, delo in
varstvo (CDUV) Matevža
Langusa Radovljica, ki so ga
obiskovalcem in prijateljem
stanovalci in zaposleni pred-
stavili v sliki in besedi. Cen-
ter, ki je dobil ime po v
Kamni Gorici rojenem sli-
karju Matevžu Langusu, je
socialno varstveni zavod, ki
razvija in izvaja programe,
namenjene osebam z mot-
njami v duševnem in tele-
snem razvoju in njihovim
družinam. Štirideset let je
bil v Kamni Gorici, od leta
1991 pa je v Radovljici.
V Centru sta odraslim na-
menjena dom Mlakar in
Slapnik. Dom Mlakar so v
preteklem letu obnovili in
prilagodili za dvanajst odra-
slih gibalno oviranih. V
domu Slapnik živi trinajst
odraslih in pet mladostni-
kov. V Centru so v letu
2006 in 2007 odprli dve
stanovanjski enoti za devet-
najst odraslih in sicer: Sta-
novanjska skupina Pr' Ža-
marju v Poljčah, ki je name-
njena osmim stanovalcem,
in stanovanjska skupina pri
Boru v Radovljici, kjer je
enajst stanovalcev. Vsi do-
movi so opremljeni in prila-
gojeni potrebam odraslih, ki
v njih živijo. S preselitvijo so
se sprostili in izboljšali bi-
vanjski pogoji tudi v Centru.
Kot je povedala direktorica
Centra Tea Beton nam vred-
note, kot so nežen, razume-
vajoč, ustvarjalen in globok
človeški odnos do vseh ti-
stih ljudi, ki jih pri svojem
delu vsak dan srečujemo,

na preprost način bogatijo
življenje.
"Osebam z motnjo v dušev-
nem in telesnem razvoju
omogočamo, da so to, kar
so. Pri našem delu nas vodi-
jo njihove želje, spoštovanje
njihove enkratnosti in nepo-
novljivosti. Trudimo se, da
so enaki med enakimi." 
Tokrat so že drugo leto za-
pored na široko odprli vrata
za obiskovalce. "Da pripra-
vimo dan odprtih vrat, smo
se odločili, ker bi se radi
predstavili okolju, v kate-
rem živimo. Med ljudmi, ki
hodijo mimo nas, namreč

še vedno čutimo nekakšen
strah. Želimo pa postati
center, kamor bi ljudje brez
strahu prišli povprašat za
nasvet, kadar bi potrebovali
pomoč."
Center Matevža Langusa je
eden od petih tovrstnih cen-
trov v Sloveniji. Vanj je ta čas
vključenih 153 oseb z motnjo
v duševnem razvoju. Tretjina
varovancev je mlajših od 26
let in so vključeni v progra-
me vzgoje in izobraževanja.
70 varovancev, starih od 7 do
60 let, živi v centru, 20 odra-
slih pa v dveh stanovanjskih
skupnostih. V okviru centra

delujejo trije varstveno delo-
vni centri za odrasle, ki se
bodo prihodnjo jesen preseli-
li v nove prostore v središču
Radovljice.
"Sodobni trendi narekujejo
spremembe tudi v naši stro-
ki," pojasnjuje Betonova.
"Velik poudarek dajemo
vključevanju naših varovan-
cev v okolje. Dve skupini
odraslih tako že živita v sta-
novanjskih skupnostih, tret-
jo načrtujemo. V Radovljici
smo dobro sprejeti povsod.
Žal nam je le, da se moramo
do mesta odpraviti ob robu
nevarne in ponoči neosvet-
ljene ceste brez pločnika."
Obenem pa poudarja, da iz-
boljšanje kvalitete življenja
ne pomeni samo izboljšanja
bivalnih pogojev temveč
mnogo več: možnost samo-
odločanja, aktivnega so-
ustvarjanja ter spoštljiv in
enakopraven odnos ob
upoštevanju uporabnikovih
želja in posebnosti. 

Kjer se prepletata 
toplina in sožitje 
V vsakdanjem življenju smo vsi nenehno v stiku drug z drugim - na cesti, v kavarni, v trgovini. Tudi s
stanovalci CDUV Matevža Langusa.

Gradnja poteka s polno paro.

Obiskovalci so lahko kupili tudi izdelke, ki so jih naredili v VDC Radovljica in VDC Škrat 
Jesenice. / Foto: Valerija Keršič

Simon Habjan

Posavec - Na Posavcu se že
vidi okostje zgradbe novega,
830 kvadratnih metrov veli-
kega vrtca. Objekt, ki stoji
na 3500 kvadratnih metrov
velikem območju, bo do-
končno urejen predvidoma
do 11. decembra. Vprašanje
je le še, kakšni bodo vre-
menski pogoji, saj je od njih
odvisno sušenje zaključne-
ga sloja fasade. Dokončala
se bo še zunanja asfaltna
ureditev ter zunanje šolsko
igrišče. "Če bodo razmere
slabe, računamo na odprtje
vrtca spomladi. Zaenkrat so
zunaj razpisi za dobavitelje
opreme, ki naj bi bila dobav-
ljena decembra. Natančen
datum selitve iz sedanjih
prostorov v bližnjem bloku
na Posavcu je odvisna od na-
bave opreme in vlažnostne
stopnje prostorov" je pove-
dal direktor občinske uprave

Radovljica Boris Marčetič.
Objekt bo tudi izkoriščal ze-
meljsko toploto kot alterna-
tivni vir energije. S tem na-
menom so opravili tudi že
geosondiranje objekta (vrta-
nje vrtin - na Posavcu so jih
naredili kar pet, vsako glo-
boko sto metrov).
"V začetku decembra bo
urejen tudi preizkus tesno-
sti objekta in preveritev vseh
materialov in doseženih ka-
rakteristik za podelitev ener-
getske izkaznice objekta, ki
bo visoko varčen," je še po-
vedal Marčetič.
Za potrebna zemljišča je
Občina namenila 300 tisoč
evrov, za investicijsko in
projektno dokumentacijo 75
tisoč evrov, vrednost gradbe-
nih del je ocenjena na 1,5
milijona evrov, vrednost
opreme pa na 150 tisoč ev-
rov. Tako bo za celotno na-
ložbo namenjenih 2,1 mili-
jona evrov. 

Peter Kolman

Podnart - Pri Zvezi društev
upokojencev Radovljica so v
torek, 11. novembra, pripra-
vili zanimivo kulturno dru-
ženje, na katerem so se
predstavili kulturniki radov-
ljiških društev upokojencev. 
"Že pred tremi leti smo že-
leli pripraviti revijo upoko-
jenskih pevskih zborov, kar
pa smo razširili z nastopi
drugih ustvarjalcev. Priredi-
tev je lepo uspela, spoznali
smo mnogo skritih talentov
in s tovrstnim druženjem
bomo nadaljevali tudi v pri-
hodnje," je povedala pred-
sednica Tatjana Toman. 

Na odru kulturnega doma v
Podnartu sta nastopila pev-
ska zbora društva upokojen-

cev Brezje-Ljubno-Mošnje
in Lesce, z izbrano besedo
pa je vse skupaj povezala

Rija Jamnik, ki je poudarila,
da je bil to večer seniorjev:
"Kot upokojenci zmoremo
še marsikaj in slišali ste
misli, hotenja, spoznanja in
hrepenenja v pesmi in pro-
zi." Svojo pisano besedo so
prebirali Jože Pavlič, Peter
Jeram, Milena Sušnik Falle
in Valentin Šparovec. Na
odru so se predstavili tudi
Ta leseni iz Krope ter pesni-
ki Marija Finžgar, Vida
Gros in Franc Ankerst, ki pa
je še posebej znan po svojih
ugankah. Kot zadnji je s ki-
taro in pesmijo navdušil be-
gunjski župnik Franc Ma-
ček, ki je prisotne spodbu-
dil, da so skupaj zapeli. 

Srečanje ljubiteljev kulture

V centru Radovljice, na mestu nekdanjega 
podjetja Gorenjc, prav zdaj gradijo novo stavbo
varstveno delovnega centra, ki bo deloval 
v okviru CUDV Matevža Langusa. Če bo vse 
teklo po načrtih, bodo z delom v novih prostorih
začeli septembra prihodnje leto. 

Radovljica

Prvošolčki na poti znanj
V letošnji jeseni smo prvošolčkom v OŠ Antona Tomaža
Linharta učiteljice skupaj s starši pripravile različne poučne
aktivnosti, povezane z življenjskimi izkušnjami. Tako smo
obiskali Rdeč križ v Radovljici, kjer so nas zelo prijazno spre-
jeli. Naštevali smo, kako 7-letniki lahko pomagamo starej-
šim, pravilno pokličemo na pomoč ter s povoji vadili oskrbo
manjših ran. V sodelovanjem z Gozdarskim inštitutom Slo-
venije smo na dan hrane na šolski zelenici posadili drevesa.
Za njih se učimo skrbeti, ob delu pa jih tudi opazujemo ter
se učimo gozdnega bontona. Tako že znamo našteti razlike
med smreko in jelko. Za zanimivost naj povemo, da je vsa-
ko drevo staro natanko toliko let, kot smo stari prvošolčki.
Izvedeli smo tudi skrivnost, kako določimo starost iglav-
cem. Če nas boste obiskali, jo izveste tudi vi. Naše znanje
smo poglobili še z obiskom Petrove mamice. Na njegovem
domu smo preko lastne izkušnje spoznali, kako pridemo od
semena do plodu. Preko poskusov smo spoznali, kaj rastli-
ne potrebujejo za rast in življenje. Naš trud pri sajenju in se-
janju je obrodil že prve sadove. Lucerno smo pojedli kot do-
polnilo k zdravi malici. Skratka, imeli smo se zelo lepo, ob
tem pa smo se tudi veliko naučili. T. P.

Gradnja vrtca po načrtih
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Mnenja

Odgovor na pisanje
župana: Civilne 
iniciative - 
demokracija ali 
politikantstvo?
Župan J. Stušek omenja tudi
neizoblikovano CI, ki je bila
proti smetišču na Črnivcu. Po-
vedati je potrebno, da je ta ne-
izoblikovana CI trenutno res-
nično latentna in bo takoj po-
stala še kako živa, ko bo obči-
na, tako kot že ničkolikokrat
doslej, znova poskušala z novi-
mi umestitvami mega CERA
(regijska deponija). DIRO (lo-
kalna deponija) je bila namreč
le zavajanje svetnikov in jav-
nosti. V svoji zanesenosti na-
vajanja vseh deležnikov, ki so
in bodo proti posiljevanju na-
rave, pa je pozabil povedati,
koliko davkoplačevalskega de-
narja je občina že potrošila za
projekte, nerazumne nakupe
zemljišč, preplačevanje stare
deponije ter sodne poravnave
svojih grehov.
Najbolj "vroči" CI Za ohrani-
tev zdravega podeželja, ki od-
klanja igralnico v Dvorski vasi,
župan očita egoizem, versko
pripadnost, emocionalnost in
predvsem politikantstvo. V na-
daljevanju torej lahko pričaku-
jemo diskreditacije, ovadbe in
še kaj hujšega. Taka stališča in
izjave na delo ljudi, ki se v svo-
jem okolju z vso pravico priza-
devamo za osnovne človekove
pravice, kot je pravica do zdra-
vega človekovega okolja, pravi-
ca do svobode in varnosti, pra-
vica do spoštovanja zasebnega
in družinskega življenja, ima
lahko le človek, ki pod masko
demokracije, s pomočjo kapita-
la in metodami, značilnimi za
režim polpretekle zgodovine,
ruši pred seboj vse in vsakogar,
ki se mu postavi po robu. Pa
brez skrbi župan, ne boste nas
prestrašili.

Andrej Avsenek, univ.
dipl. inž. gozd., 

CI Za ohranitev zdravega
podeželja

Civilne iniciative -
nezadovoljstvo 
ozaveščenih
Odgovor na pisanje župana:
Civilne iniciative - demokraci-
ja ali politikantstvo?
Civilna iniciativa Dolina Dra-
ga (DD) je bila ustanovljena z
namenom omiliti ekološke
vplive industrije Elana in Sea-
wayja. Pospešili smo izgradi-
tev modernejše kurilne napra-
ve v Elanu. Na naš pritisk so
izračuni pokazali, da v Elanu
ob redni proizvodnji izločijo
več kot 150 t/leto nevarnih
organskih topil v bivalno oko-
lje. Stanovanjske hiše so nepo-

sredno ob izpustih! DD je dvig-
nila ekološko zavest sokraja-
nov in preko medijev prisilila
Elan v sanacijo. Kljub temu je
lani Elan tri mesece izpuščal
steklena vlakna v naše življenj-
sko okolje! Ta vlakna so enako
škodljiva kot azbest. Stekleni
prah je pokril travnike, polja in
vrtove, zaužile so ga živali in
ljudje. Vlakna so v pljučih in
prebavnem traktu, kjer lahko
povzročajo kronična vnetja in
posledično tudi raka.
G. Stušek, v svojem članku
navajate naše nasprotovanje
obratovanju Seawayja, to je
manipulacija in laž, ob tem
izkazujete nepoznavanje pro-
izvodnega procesa kakor tudi
snovi, ki jih uporabljajo v pro-
izvodnji. Seaway je pričel s
proizvodnjo brez ustreznih
dovoljenj in je izkazoval, da
ima 0 (nič) kilogramov nevar-
nih snovi. Menimo, da segre-
vanje kalupov s kompleksnimi
organskimi smolami ne sodi
20 metrov od stanovanj. Ome-
njate poliuretanske pene, ob
prihodu inšpekcije (po inter-
venciji DD) je bilo več kot 25
tisoč kilogramov teh snovi na
lokaciji brez dovoljenj in ne-
pravilno skladiščenih (zapis-
niki inšpektorjev).
G. Stušek, obveščeni ste bili o
slabi požarni varnosti v indus-
trijski coni ex Sukno, pa niste
ukrepali niti kot župan niti
kot pomemben gasilec. Ekolo-
ško grozeč požar v Seawayju
bi lahko preprečili, danes pa bi
bilo področje Seawayja pri-
merno požarno zaščiteno - kar
pa žal še vedno ni!
Andrej Čufer, univ. dipl.

inž. arh, MBA, 

Dolina Draga

Civilne iniciative
branijo tisto, kar je
dolžna zagotavljati
oblast!
Odgovor na pisanje župana:
Civilne iniciative - demokraci-
ja ali politikantstvo?
DVO Radovljica spada med
slovenske nevladne organiza-
cije (NVO). Tako, kot je bil
pojem civilne družbe v 80-ih
letih neločljivo povezan z
družbenimi gibanji, je danes
neločljivo povezan z nevladni-
mi organizacijami. NVO-ji so
neprecenljivega pomena za
uresničevanje ustavnih pravic
prebivalcev. Njihovo delovanje
je eden ključnih pogojev za
vsestransko uveljavljanje načel
pluralnosti in demokracije.
Civilna družba označuje sta-
nje zdravorazumske pameti
populacije in s tem reakcijsko
sposobnost družbe, da se odzo-
ve na akutne probleme. Moč-
na civilna družba predpostav-
lja visoko ozaveščenost popu-
lacije o določeni temi, z arti-
kuliranimi vrednostnimi izho-
dišči in pa veliko sposobnost
komunikacije, interakcije in
sodelovanja. Označuje tudi
sposobnost doseganja konsen-
za okrog tematskih prioritet. 
V Občini Radovljica je vidna
posledica odsotnosti zaščitni-
kov temeljnih družbeno člove-
ških vrednot. Kje so dolgoročne
vizije? Vsekakor ne v mešanju
turizma z ekološko sporno in-

dustrijo. Priča smo 10-letne-
mu enovladju, ki ne dopušča
dialoga, konsenza s tistimi, ki
opozarjajo na probleme. Re-
zultati se kažejo v slabo izpe-
ljanih projektih, ki bodo poteg-
nili za seboj dolgoročne posle-
dice, ekološke (industrija), so-
ciološke (casino) in posledično
tudi gospodarske. 
Državljani nismo v prvi vrsti
dolžni urejati države, ampak
predvsem svoje življenje v njej,
država pa je v prvi vrsti dolž-
na skrbeti za blaginjo in var-
nost državljanov.
Komu naprtiti krivdo za
"kupe peska" ob novi avtoce-
sti? Iz našega zornega kota iz-
ključno vam, g. Stušek, kajti če
bi poslušali krajane, bi danes
vozili v smeri proti Ljubljani
brez nepotrebnih odvzemov
prednosti, pogleda vam ne bi ka-
zila odprta "rana", ampak ze-
lena polja (pljuča Radovljice).
Pričakujemo več modrosti in
poštenja, kajti le takšni uspehi
so lahko resnično spoštovanja
vredni.

Nives Čorak, univ. dipl.
inž. arh., 

DVO Radovljica

Odprto pismo 
Alpdomu
Z zamenjavo vodstva Alpdo-
ma inženiring, d. d., Radovlji-
ca smo mnogi pričakovali, da
se bo odnos upravnika do upo-
rabnikov spremenil in sicer v
pozitivno smer. Žal pa so zad-
nji dogodki pokazali, da to žal
ne bo tako. Sodu je izbila dno
oktobrska položnica Alpdoma,
iz katere smo stanovalci Can-
karjevega naselja ugotovili, da
so bila brez soglasja uporabni-
kov porabljena sredstva iz re-
zervnega sklada, in sicer za
vgradnjo kalorimetrov. Pogod-
ba o upravljanju storitev za
večstanovanjsko stavbo jasno
opredeljuje način koriščenja re-
zervnega sklada. 22. člen 1. ali-
neja te pogodbe določa: "Upra-
vnik izvaja sklepe etažnih last-
nikov." Zadnja alineja istega
člena je prav tako jasna in ob-
vezujoča: "Za sklenitev poslov
prejšnjega odstavka mora
upravnik pridobiti posebno po-
oblastilo naročnikov, ki ga
sprejmejo soglasno." Ker Alp-
dom tega soglasja ni pridobil,
pomeni, da si je brez naše ved-
nosti na nezakonit način pri-
lastil naša privarčevana sred-
stva. Alpdom je imel več kot
dovolj časa, da bi nas o posegu
celovito informiral in se z
nami, uporabniki, dogovoril o
vseh postopkih in načinu iz-
vedbe vgradnje kalorimetrov,
pa tega ni storil. V temu pri-
meru ni šlo za "izredne raz-
mere", na katere bi se upra-
vnik lahko skliceval in opravi-
čeval. Sprašujemo se tudi, ali
je v temu poslu Alpdom ravnal
kot dober gospodar (izbor naj-
ugodnejše oz. najcenejše po-
nudbe). Ker gre za zelo velika
sredstva, samo za Cankarjevo
naselje lahko govorimo o sred-
stvih v višini 100 tisoč evrov,
nas upravičeno zanima, na
kakšen način oz. s kakšnimi
kriteriji so izbrali izvajalca. 
Navedeni primer samovoljne-
ga ravnanja in odločanja
mimo uporabnikov ni osam-

ljen. Nekaj podobnega se doga-
ja tudi pri vzdrževanju zelenic.
Izvajalec, ki ga je izbral Alp-
dom brez vednosti in dogovora
s plačniki, opravlja dela nestro-
kovno, predvsem pa zelo drago.
Primerjave z drugimi mesti ka-
žejo, da stanovalci Cankarjeve-
ga naselja plačujemo izredno
visoke zneske. Omalovažujoč
odnos do naročnikov se kaže
tudi v kršitvi omenjene pogod-
be, po kateri bi moral upravnik
enkrat letno sklicati sestanek s
predstavniki HS, vendar, v ko-
likor mi je znano, le-teh ni bilo
prav veliko. Tega, da se na za-
pisnike čaka kar nekaj mese-
cev, pa sploh ne bi omenjal.
Večinoma se nekaj postori šele
na urgence.
Takemu načinu poslovanja
ostro nasprotujemo in zahte-
vamo konkretne, pravno ute-
meljene odgovore Alpdoma, v
nasprotnem primeru bomo
zahtevali ukrepanje pristojnih
inšpekcijskih služb. Žal me-
nim, da bomo takemu načinu
dela napravili konec šele, ko se
bomo odločili in si poiskali
drugega upravnika. Ker se bli-
ža konec leta, bo prekinitev
pogodbe, če Alpdom svojega
dela ne bo zastavil na druga-
čen, korekten način do nas
uporabnikov in konec koncev
plačnikov storitev, kot naroče-
na priložnost, da to naredimo,
saj se pogovori s predstavniki
hišnih svetov vse bolj tudi na-
gibajo v to smer.

Zvone Prezelj, 

stanovalec 
Cankarjevega naselja

Saj ni res ... pa je!
Spoštovani občani! Žal vam je
lahko, da ste zamudili predsta-
vo v Linhartovi dvorani z na-
slovom 8. izredna seja OS v re-
žiji Janka Stuška in njegove
koalicije. Na dnevnem redu
seje, sklicane na zahtevo opozi-
cije, je bila le ena točka - igral-
ništvo v Dvorski vasi. Opozici-
ja je želela s sklicem omogočiti
razpravo, kjer bi svoje lahko
povedali tako predstavniki in-
vestitorja kot tudi tisti, ki nad
igralnico niso navdušeni. Pred-
log sklepa je bil razveljavitev so-
glasja, ki je bilo mimo krajanov
sprejeto na septembrski seji. Že
na oktobrski seji je bila točka
ponovno uvrščena na dnevni
red in potem na sami seji
umaknjena na predlog statu-
tarno pravne komisije, ki jo
vodi županov svetnik g. Pfajfar
iz Lesc. Protesti opozicije niso
zalegli ... Na tokratni seji pa je
koalicijski svetnik g. Ka-
pus(LDS) predlagal umik toč-
ke z dnevnega reda. Razlog?
Vlada je zavrnila podelitev
koncesije in nima smisla o tem
sploh govoriti ...
Ni težko ugotoviti, da si žu-
pan kupuje čas do nastopa
nove vlade. Ta bo domnevno
imela več posluha za podelitev
koncesije. Investitor se lahko
sedaj pritoži in v končni fazi
bo zadeva spet pristala na vla-
di. Do takrat se bo pozabilo
tudi, da se dela preko odobre-
nega gradbenega dovoljenja,
da do objekta ni primerne ce-
ste (zemljišča zanjo si želi ob-
čina pridobiti tudi z grožnja-
mi o razlastitvi), da krajani

nasprotujejo ... Kot na prejšnji
seji je bilo županu tudi tokrat
neprijetno, koalicijski svetniki
pa so se delali, da ne vedo,
čemu žvižgi in glasno negodo-
vanje občinstva ..., ampak kot
že rečeno, vse se bo pozabilo in
koncesija bo enkrat že podelje-
na. Če ne zdaj, pa kasneje.
Res, komu mar za ljudi, ki že-
lijo slišati argumente(če bi bili
dobri, bi jih morda prepriča-
li?), komu mar za dialog?
Umik točke z dnevnega reda
in posledično nezadovoljstvo je
očitno še vedno manjša škoda
za župana kot razprava, ki bi
prinesla dokaze o kdo ve čem.
Zakaj nismo npr. nikoli raz-
pravljali o soglasju igralnice v
Lescah? Je soglasje takrat pod-
pisal župan sam?
Župan je predstavo zrežiral,
glavni igralci pa so bili - Mar-
jan Butorac, Irena Pogačnik,
Tone Kapus, Primož Jeglič,
Janez Erman, Petra Dobar
(vsi LDS), Jože Rebec, Drago
Rozman, Jakob Demšar (vsi
SD), Tone Pfajfar (Desus),
Franc Peternel (Obrtniško-
podjetniška lista), Darko Ma-
rolt (Zares), Stane Perc
(SNS), Helena Kralj (Glas
žensk) in Simon Zore (SMS).
Ne trdim, da so moje izpeljave
pravilne. Bralci naj se sami
odločijo, komu verjeti. Za vse
moje pretekle in morebitne bo-
doče članke pa velja, da nisem
nikoli postavljal trditev, tem-
več sem se zgolj spraševal o
možnostih. Saj veste, tožba
podžupana g. Rebca mi še
vedno visi nad glavo ...

Marjan Vidic, 

svetnik SDS

Gospod župan, 
nismo politikantje!
Beseda 'politikantstvo' v Va-
šem članku v Deželnih novi-
cah dne 7. novembra 2008, s
katero ste tokrat označili delo-
vanje civilnih iniciativ v Obči-
ni Radovljica, pomeni nena-
čelno, koristoljubno politično
delovanje. Nenačelno delova-
nje ne more biti pridevnik niti
za eno civilno inicativo, saj so
vse zelo načelne in jasne v svo-
jih prizadevanjih. Za nobene-
ga člana ali članico pa doslej
nismo ugotovili tudi nikakršne
koristi. Iskreno, nenačelnosti
tudi Vas ne moremo obtožiti,
saj neomajno zagovarjate sta-
lišča, ki so plod zgrešene vizije
razvoja radovljiške občine, en-
krat pod pretvezo turizma,
drugikrat razvoja gospodar-
stva. Vi pa najbrž koristi od
tega, da zagovarjate nemogoče
projekte in nočete prisluhniti
mnenjem in predlogom, verjet-
no tudi nimate. Torej ne mi ne
Vi nismo politikantje. 
Sicer pa nekaj dejstev, povze-
tih iz projekta rekonstrukcije
in novogradnje objektov na le-
tališču Lesce (sept. 2008) v
skupnem znesku 3.120.000
EUR (podatki so v hektarih).
Želi se graditi dve pristajalni
stezi (asfaltna in travnata) v
skupni površini 13,96 ha, od
tega bo asfaltne površine 3,52
ha, dodatno se asfaltira še 1,25
ha dovoznih stez. Skupaj bi
bilo na letališču 4,78 ha as-
faltnih površin. 

V Strategiji razvoja letališča
iz leta 2006 je zapisano, da se
širi dejavnost na pristajanje,
parkiranje, hangariranje in
oskrbovanje gostujočih letal,
da se omogoči boljše pogoje za
helikopterski promet in konku-
rira letališču Brnik, da se inve-
stitorjem omogoči gradnjo ob-
jektov in se zgradita še dva
nova hangarja. V tako degra-
diranem okolju predvidevate
razvoj turizma! 
Naše nasprotovanje tem me-
galomanskim načrtom se laž-
no prikazuje kot zahteva po
ukinitvi športnega letališča.
Pri tem ste bolj uspešni, kot ste
bili v zadnjih 11 letih pri pri-
dobivanju gradbenega dovolje-
nja in konsenza širšega kroga
prebivalstva o razvoju letališ-
ča. Da ne govorimo o tem, da
niste v vsem tem času uspeli
urediti ustreznih občinskih
prostorskih aktov. 
Po vseh teh ustvarjenih nape-
tostih v medčloveških odnosih
člani društva komaj čakamo,
da gremo v igralnico v Dvorski
vasi. Po kolonoskopiji in ul-
trazvoku srca nas bodo zvečer
pričakali igralni avtomati in se
bomo lahko 'sproščali' vse do
jutra. Srečneži pa bodo izžre-
bani za brezplačno terapijo
odvajanja od iger na srečo v be-
gunjski psihiatrični bolnišnici.

M. Zalokar, 

Društvo gibanja proti širitvi
in hrupu letališča Lesce

Pasti igralništva,
Mamona in Marsa
(boga vojne)
Že v času, ko je graščina Drn-
ča še služila Psihiatrični bol-
nišnici v Begunjah, so nasta-
jali načrti, da bi postala samo-
stojna ustanova, ki bi ne bila
namenjena boleznim, ampak
raznovrstnim stiskam sodo-
bnega človeka: preutrujenosti,
izčrpanosti, premagovanju
življenjskih kriz, predvsem pa:
pomoči, da kljub kakršnimko-
li težavam spet najde moč, da
krepi voljo in z njo premaguje
življenjske stiske.
Tudi novi načrti so izzveneli v
tem smislu. Toda naenkrat se
je vse spremenilo z načrtom o
ureditvi igralnice! Igralništvo
je v polnem nasprotju s korist-
nostjo raznih oblik zdraviliške
ali mentalnohigienske dejav-
nosti. Zato se lahko v vsem
strinjamo s prispevkom psihia-
tra dr. Jovana v prejšnji števil-
ki Deželnih novic.
Igralništvo tudi ne sodi v bliži-
no pokopališča talcev. Prav
tako se ni mogoče strinjati s
komercializacijo zdravstve-
nih, vzgojnih in drugih kul-
turnih področij. Blejski otok
npr. ne sme postati pridobitni-
ška postojanka kogarkoli. Za
letališče v Lescah velja enako.
Njegove osnovne pedagoške in
turistične vloge ne bo mogoče
ohraniti, če ga spremenimo v
letališki mastodont z vsemi
mogočimi industrijskimi obra-
ti okoli njega. Še najslabše pa
bi bilo, če bi služilo mednarod-
nim vojaškim interesom ...
Ohranimo Gorenjsko!

Dr. Jurij Zalokar, 

Radovljica

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

Uredništvo

Mnenja
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PETEK, 21. NOVEMBRA 2008
- SODNI DAN / Doomsday / ob 18. uri

(akcijska drama)
- ROKER / The Rocker / ob 20. uri 

(komedija)

SOBOTA, 22. NOVEMBRA 2008
- ROKER / The Rocker / ob 18. uri

(komedija)
- SODNI DAN / Doomsday / ob 20. uri

(akcijska drama)

NEDELJA, 23. NOVEMBRA 2008
- ROKER / The Rocker / ob 18. uri 

(komedija)
- SODNI DAN / Doomsday / ob 20. uri

(akcijska drama)

Linhartova dvorana
ponedeljek, 24. novembra 2008 

- PREREKANJA, SNG Drama Ljubljana, 
za abonma in izven ob 19.30 

Predprodaja kart na blagajni Linhartove dvorane Radovljica.

torek, 25. novembra 2008 

- monokomedija PEŠEC, Gregor Čušin, 
za izven ob 20. uri

Predstavo organizira Nova Slovenija. 
Vstop s prostovoljnimi prispevki.

petek, 28. novembra 2008 

- lutkovna igrica ZVERINICE, 
za abonma in izven ob 17. uri

Predprodaja kart na blagajni Linhartove dvorane Radovljica.

www.ld-radovljica.si

Planinsko društvo Radovljica
vabi:

22. november: Pršivec
- izhodišče: Stara Fužina, čez Vogar na vrh

- sestop planina Viševnik, planina Jezero

- nezahtevna tura; 8 do 9 ur hoje

vodnika: Manca Sušnik in Janez Pretnar

6. december: Miklavžev izlet v neznano
Vodnika: Polona Tomažin in Matko Pogačnik

Informacije in prijave ob sredah in četrtkih 
od 18. do 19.30. Telefon: 531 55 44.

Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica 

25. novembra ob 19.30 

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

* * *

20. novembra - 30. novembra

DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 
(20. NOVEMBER)

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

ZA OTROKE

četrtki ob 17.00

27. novembra 

"O KOZICI, KI JE ZNALA ŠTETI DO DESET" 
(Alf PROYSEN). 

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

* * *

ves mesec

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

ves mesec 

"NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE"
Mladi bralci lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. Letos bomo
spoznavali rečenice. Svoje odgovore lahko oddate v knjižnici ali preko
naše domače spletne strani www.rad.sik.si.

ves mesec 

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

KNJIŽNICA LESCE

ves mesec 

"NOČ ČAROVNIC"
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. A razreda OŠ Frana S. Finžgar-
ja Lesce pod mentorstvom učiteljice Mojce SLIVNIK.

Muzeji radovljiške občine

8. november do 28. december 2008

ČEBELARSKI MUZEJ 
sreda, sobota, nedelja, od 10. - 12., od 15. - 17. ure

razstava:

O čebelarstvu na Dolenjskem

Iz zbirk Dolenjskega muzeja v Novem mestu in 

Čebelarskega muzeja v Radovljici

21. november 2008
ob 17. uri: 

Vodstvo po razstavi O čebelarstvu na Dolenjskem

in po Čebelarskem muzeju

ob 18. uri:

Dvorana Glasbene šole

Predstavitev Čebelarskega terminološkega slovarja

(izdal Inštitut Frana Ramovša ZRC SAZU)

8. november do 5. december 2008

GALERIJA ŠIVČEVA HIŠA
vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10. do 12. in od 16. do 18. ure

razstava 

Akademski slikar Žarko Vrezec

Ilustracije

Prireditve
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Varnost

POD MODRO LUČJO

108 prehitrih voznikov
Radovljiški policisti so oktobra obravnavali 40 kaznivih de-
janj, 35 prometnih nesreč, bili napoteni na 18 intervencij in
obravnavo sedmih dogodkov. Poleg interventnih nalog so
ugotovili tudi več kršitev cestnoprometnih predpisov in krši-
tev Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zaradi prekora-
čitve hitrosti so policisti obravnavali 108 voznikov, ki so jim
izdali 108 plačilnih nalogov, med temi vozniki pa so devet-
najstim poleg globe izrekli tudi od tri do pet kazenskih točk
zaradi prekoračitve hitrosti v naselju. Največja izmerjena
prekoračena hitrost v naselju je bila 80 km/h (omejitev 50
km/h). Največja izmerjena koncentracija alkohola v organiz-
mu voznika motornega vozila v cestnem prometu je bila
0,70 mg/l (1,40 promila).

Lancovo

Napadel lastnika lokala
Policisti Policijske postaje Radovljica so bili napoteni na in-
tervencijo v enega od gostinskih lokalov, odkoder je klical
lastnik, ker ga je napadel gost lokala, ko ga je opozoril na
njegovo predhodno ravnanje. Pri tem je bil lastnik telesno
poškodovan, zato bodo policisti nasilnega gosta s kazensko
ovadbo predali v nadaljnji postopek na pristojno Okrožno
državno tožilstvo. 

Begunje na Gorenjskem

Vlom v stanovanjsko hišo
Občanka je zaprosila za posredovanje policistov Radovljiške
policijske postaje, ker je neznani storilec vlomil v njeno sta-
novanjsko hišo, pri tem pa si je prilastil večjo žensko torbi-
co z vso vsebino. Z navedenim dejanjem je povzročil za 300
evrov materialne škode. Policisti PP Radovljica za neznanim
storilcem zbirajo obvestila in obenem opozarjajo občane,
da poskrbijo za osnovne samozaščitne ukrepe pri varovanju
svojega premoženja, saj z opuščanjem le-teh občutno olaj-
šajo delo tistim, katerih namen je pridobitev premoženjske
koristi z kaznivim dejanjem.

Peračica

Vlom v gradbene kontejnerje
Neznani storilec je izkoristil odsotnost delavcev na gradbiš-
ču novega avtocestnega odseka na Peračici, vlomil v skla-
diščne kontejnerje in si iz njih prilastil več kosov električne-
ga in drugega orodja. Z navedenim dejanjem je znano slo-
vensko gradbeno podjetje oškodoval za približno 20 tisoč
evrov. Policisti še zbirajo obvestila o storilcu. 

Lancovo

Intervencija v gostinskem lokalu
Policisti Policijske postaje Radovljica so bili napoteni na ob-
ravnavo dogodka v enem od gostinskih lokalov na Lanco-
vem, ko so enemu od gostov, zaradi "vroče" teme pogovo-
ra, popustile zavore in je sogovornika udaril v obraz. Napa-
deni je bil ranjen, policisti pa bodo zoper vročekrvneža izve-
dli ustrezen postopek.

Radovljica

Tatvina v trgovini
Policisti so bili obveščeni, da so v eni od večjih trgovin v Ra-
dovljici mlajšega moškega zalotili pri kraji prodajnih arti-
klov, a je prodajalki pobegnil. Na podlagi zbranih obvestil in
danega opisa so s pomočjo občanov moškega izsledili in
prijeli, prav tako so našli tudi vse ukradene predmete. Pred-
mete so policisti vrnili oškodovani trgovini, moškega pa
bodo s kazensko ovadbo predali v nadaljnji postopek pri-
stojnemu Okrožnemu državnemu tožilstvu.

Radovljica

Tatvina denarja
Policisti so bili obveščeni, da je mlajši moški v pisarni avto-
busne postaje iz predala - blagajne - vpričo zaposlenih vzel
in si prilastil večji zvitek evrskih bankovcev in nato iz pisar-
ne pobegnil. Radovljiški policisti so na podlagi obvestila ob-
čana tatiča prijeli v enem izmed radovljiških gostinskih loka-
lov. Pri tem so mu tudi zasegli skoraj celotno količino ukra-
denega denarja in ga nato vrnili oškodovanemu podjetju.
Policisti bodo tudi njega s kazensko ovadbo predali v nadalj-
nji postopek pristojnemu Okrožnemu državnemu tožilstvu. 
Pripravila: Policijska postaja Radovljica

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič

Jesen prehaja v zimo, ki
nam bo zagotovo postregla z
mrazom, ledom in snegom,
zato smo vozniki znova za-
čeli razmišljati o zimski
opremi vozil. Nizke tempe-
rature, led in sneg lahko
povzročijo veliko neprijetno-
sti v cestnem prometu. V
takšnih vremenskih razme-
rah nam bodo zaradi svoje
sestave le zimske pnevmati-
ke omogočale varno in za-
nesljivo vožnjo, opozarjajo
tudi policisti Policijske po-
staje Radovljica. 
"Zato opozarjamo vse obča-
ne, da Zakon o varnosti cest-
nega prometa določa, da
morajo biti motorna vozila
od 15. novembra do 15. mar-
ca naslednjega leta in v zim-
skih razmerah opremljena s
predpisano zimsko opremo.
Da je vozilo opremljeno s
predpisano zimsko opremo,
šteje, da ima zimske pnev-
matike na vseh kolesih ali
poletne pnevmatike in v pri-
boru ustrezno velike snežne
verige za pogonska kolesa
oziroma verigam enako-
vredne pripomočke. Vozila s
štirikolesnim pogonom mo-
rajo imeti v primeru stalne-
ga pogona snežne verige
vsaj za zadnjo os in v prime-
ru priklopljivega pogona
vsaj za stalno vklopljeno os.
Kanali dezena pnevmatik, ki

štejejo v zimsko opremo,
morajo biti globoki najmanj
3 milimetre. Zimske pnev-
matike so tiste pnevmatike,
ki imajo na boku proizvajal-
čevo oznako "M+S". Pogoji
za uporabo snežnih verig pa
so izpolnjeni takrat, ko je na
vozišču toliko snega, da
pnevmatika med vožnjo ne
pride v stik s površino voziš-
ča (za pnevmatiko ostaja
snežena sled)."
Policisti prav tako opozarja-
jo, da na motornih in pri-
klopnih vozilih v cestnem
prometu ne sme biti snega,
ledu, vode ali drugih snovi,
ki bi lahko vplivale na vozne
lastnosti oziroma bi se lahko
raztresale, ter da morajo biti
stekla in vzvratna ogledala

vedno čista. Priporočajo še,
da za vožnjo v zimskih raz-
merah in pozimi hitrost vo-
zila zmanjšamo in jo prila-
godimo razmeram ter sta-
nju vozišča, povečamo var-
nostno razdaljo, zaviramo
narahlo in po potrebi po-
stopno, z večkratnim priti-
skom na stopalko ter ne
spreminjajmo smeri vožnje
sunkovito, saj vsako tako
ravnanje lahko povzroči za-
našanje vozila. Podobno ve-
lja tudi za sunkovito spelje-
vanje. "Zelo pomembna je
izbira pravilnega prestavne-
ga razmerja, ker lahko pre-
majhna moč na pogonskih
kolesih zmanjša učinkovi-
tost vodenja vozila in one-
mogoči potrebne popravke

smeri vožnje, prevelika pa
povzroči zdrsavanje pogon-
skih koles in zanašanje vo-
zila, vozimo čim bolj enako-
merno, brez premočnega
pospeševanja ali zmanjševa-
nja hitrosti. Posebej bodimo
pozorni na izpostavljene
dele ceste, kjer se pogosteje
pojavlja poledica, računaj-
mo z daljšim časom potova-
nja, zato se od doma odpra-
vimo prej kot običajno. Med
vožnjo bodimo zbrani, pred-
vsem pa strpni do drugih
udeležencev v prometu. V
takih razmerah je še poseb-
no pomembna vozniška
kultura, etika in solidar-
nost," je še poudaril Boštjan
Lenček s Policijske postaje
Radovljica.

Previdno pozimi!
Nizke temperature, led in sneg lahko povzročijo veliko neprijetnosti v cestnem prometu.

Valerija Keršič

Radovljica - Vrtec Radovljica
se nahaja v večnadstropni
stavbi, v kateri je enajst igral-
nic za otroke. Kotički v igral-
nicah omogočajo izbiro raz-
ličnih dejavnosti z upošteva-
njem želja in interesov otrok.
Veliko igrišče ob vrtcu otro-
kom omogoča vsestransko
gibanje, sprostitev in mož-
nost bivanja na prostem.

Toda 4. novembra je v pr-
vem nadstropju, v oddelku
"kužkov", na skrajnem se-
veru vrtca, v prostoru za od-
laganje pedagoških pripo-
močkov zagorelo. Ker se je
gost dim že začel valiti po
igralnici, sta pomočnica
vzgojiteljice in vzgojiteljica
s preplahom obvestili zapo-
slene po drugih igralnicah.
O požaru je vodja vrtca ob-
vestila ReCO 112. Na pomoč

so prišli gasilci PGD Radov-
ljica in PGD Lesce. Otroke
so evakuirali na zgornji pla-
to, kjer je evakuacijska pot
iz zgornje etaže, in na spod-
njem delu dovoza ter ogra-
jenem igrišču, kjer je eva-
kuacijska pot in točka zbira-
nja za otroke iz spodnje eta-
že. 
K sreči je bil dogodek gasil-
sko reševalna vaja namenje-
na prikazu in primerjavi de-

lovanja evakuacijskih poti v
vrtcu, delu osebja in zapo-
slenih ter spoznavanja ga-
silcev z enim izmed bolj vi-
talnih objektov v požarnem
okolišu PGD Radovljica.
Vaja z naslovom "Vrtec
2008" je bila izvedena v ok-
viru preventivne dejavnosti
meseca oktobra (mesec po-
žarne varnosti). Organizator
vaje je bilo Prostovoljno ga-
silsko društvo Radovljica. 

"V radovljiškem vrtcu 
je zagorelo ..."

Na kraj dogodka so najprej prišli radovljiški gasilci ... 
in nato še gasilci iz Lesc. I Foto: Valerija Keršič

Po evakuaciji so radovljiški gasilci otrokom nudili 
prvo pomoč. I Foto: Valerija Keršič
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Alenka Bole Vrabec

Predsednica društva Helena
Rožman je opozorila na nje-
gov pomen in veliko priza-
devnost, obenem pa skrb za
ohranjanje dediščine na vseh
ravneh v poostrenih pogojih.
Slavnostni govornik lanski
Murnikov nagrajenec za živ-
ljenjsko delo Damjan J. Ov-
sec: Mesta izgubljajo dušo,
celostnost in identiteto. Le-
tošnji nagrajenci dr. Vito
Hazler, mag. Igor Cvetko in
prekmurski Zavod lončarska
vas Filovci. V skrbno priprav-
ljeni podelitvi sodelovali tudi
Glasbena šola Radovljica,
Delavnica Musike in Radov-
ljica in Muzeji radovljiške ob-
čine. Po slovesnem dejanju
predstavila svoje delo tudi
Srednja gostinsko turistična
šola Radovljica ob 50-letnici
obstoja svoje šole. 
Poleg uvodnega nagovora
predsednice Slovenskega et-

nološkega društva, Helene
Rožman, sta zbrane nagovo-
rila še direktorica Muzejev
radovljiške občine Verena
Štekar Vidic in podžupan
Jože Rebec. Slavnostni go-
vornik Damjan J. Ovsec je
bil v svojem govoru Kako so-
dobna arhitektura uničuje na-
čin življenja in integriteto člo-
veka temeljit in grenak.
Opozoril je na več kot ne-
spoštljivo ravnanje z arhi-
tekturno kulturno dediščino
v Ljubljani in nekaterih 
drugih slovenskih krajih. 
Predsednik Komisije za
Murkove nagrade, Murkova
priznanja in Murkove listi-
ne pri Slovenskem etnolo-
škem društvu, izredni prof.
dr. Marko Terseglav je pre-
bral utemeljitve priznanj in
jih s predsednico SED Hele-
no Rožman tudi podelil. 
Najvišje priznanje, Murkovo
nagrado je prejel izredni
profesor dr. Vito Hazler za

bogato raziskovalno, peda-
goško in praktično delo na
področju etnološkega kon-
zervatorstva v Sloveniji. Nje-
gov neizbrisen pečat nosijo
med drugim obnova Škrab-
čeve domačije v Hrovači pri
Ribnici, Kroflovega mlina v
Kozjem in postavitev skan-
sena v Rogatcu. Iz njegove-
ga raziskovalno znanstvene-
ga dela je treba omeniti nje-
govo odmevno delo Podreti
ali obnoviti? Zgodovinski raz-
voj, analiza in model etnolo-
škega konzervatorstva na Slo-
venskem (Lj, 1999) ter knjigo
Kozolci na Slovenskem. Mag.
Igor Cvetko, kustos za du-
hovno kulturo na Sloven-
skem v Slovenskem etno-
grafskem muzeju, je prejel
Murkovo priznanje za od-
mevno razstavo Zvoki Slove-
nije, od ljudskih godcev do Av-
senikov in odprl vprašanje,
če lahko govorimo o glasbi
na slovenski način. Zavod

lončarska vas Filovci pa je
prejel Murkovo priznanje za
ohranjanje in predstavitev
najstarejše domače dejavno-
sti - lončarske obrti v Pre-
kmurju. 
Ob sprejemu so si udeležen-
ci pod vodstvom kustosinje
Mestnega muzeja Tite Po-
renta najprej ogledali razsta-
vo Anton Tomaž Linhart.
Podelitev Murkovih pri-
znanj so z izbranim progra-
mom popestrile: učiteljici
Glasbene šole Radovljica,
čembalistka Irena Skuma-
vec in flavtistka Ana Resnik
ter učenke na kljunasti flav-
ti, Tanja Pfajfar, Klara Tri-
plat, Eva Rebec in Špela Po-
rent ter pevka Simona Vodo-
pivec Franko in pianistka
Sanda Vremšak iz glasbene
Delavnice Musike. Srednja
gostinsko turistična šola je
pripravila predstavitev 50-
letnice šole in se predstavila
tudi s praktičnim delom.

Brez dediščine 
kot brez korenin
V baročni dvorani radovljiške graščine je bila 11. novembra slovesna podelitev Murkovih nagrad 
Slovenskega etnološkega društva. 

Od leve proti desni si sledijo: Alojzij Bojnec, Zavod lončarska vas Filovci (Murkova listina za leto 2008), izr. prof. dr. Vito
Hazler (Murkova nagrada za leto 2008), Helena Rožman (predsednica Slovenskega etnološkega društva), Damjan Ovsec
(slavnostni govornik in Murkov nagrajenec za l. 2007), Verena Vidic-Štekar (direktorica Muzejev radovljiške občine), Boja-
na Rogelj Škafar (direktorica Slovenskega etnografskega muzeja), mag. Tita Porenta (kustodinja Mestnega muzeja Radov-
ljica) in mag. Igor Cvetko (Murkovo priznanje za leto 2008). I Foto: Savo Nedeljkov

Ivanka Korošec

Lesce - Mnogo slovenskih
godb, zlasti tistih večjih in
kvalitetnejših, že ima svoje
CD-je in DVD-je. Pihalni or-
kester Lesce je CD izdal leta
2004, zdaj pa je tik pred za-
ključkom velikega projekta o
lastnem DVD-ju. 
Predsednik orkestra Luka Fi-
ster je povedal, da bo predsta-
vitev DVD-ja v nedeljo, 30.
novembra, ob 17. uri v Begu-
njah, v dvorani "Pod Avseni-
kovo marelo", kjer pripravlja-

jo zanimiv program. O pro-
jektu je več povedal njegov
nosilec in glavna gonilna sila
Ferdo Kikelj. Projekt so si za-
mislili že leta 2002, potem ko
je Kikljevo pobudo podprla
tudi vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na občini Ra-
dovljica Majda Odar in ko je
vanj privolil tudi Slavko Avse-
nik. Kikljeva zamisel je bila,
da Avsenik, kot svetovno zna-
ni glasbenik, napiše nekaj
skladb posebej za leški orke-
ster. Tako so izdali CD ob 75.
rojstnem dnevu Slavka Avse-

nika, za DVD pa ni bilo dovolj
finančnih sredstev in je do re-
alizacije prišlo šele letošnje
leto, ob 55-obletnici izvajanja
Avsenikove glasbe. Poleg
DVD-ja bo knjižica s kratkim
opisom Avsenikove glasbe in
delovanja POL ter posamez-
nih skladb v treh jezikih. V
projekt je bilo vloženega veli-
ko dela in energije, ogromen
delež ima založba Avsenik,
zlasti urednica Tamara Avse-
nik. Izreden prispevek je se-
veda tudi delo snemalca in
scenarista Jožeta Hausmana.

Pihalni orkester se zahvaljuje
vsem, ki so kakorkoli poma-
gali pri snemanju in izdaji
DVD-ja. Zahvaljujejo se tudi
Gregu Avseniku za vsa pova-
bila na nastope ob 55-letnici
Avsenikove glasbe. DVD nosi
naslov po Avsenikovi skladbi
Slovenski pozdravi. Izšel je
pri založbi Avsenik, kjer ga
bo tudi mogoče kupiti.
V mozaik promocije krajev
naše občine in Slovenije kot
celote je priložil svoj kamen-
ček s tem DVD-jem tudi Pi-
halni orkester Lesce.

DVD Pihalnega orkestra Lesce

Radovljica

Prvi abonmajski koncert v Glasbeni šoli
Glasbena šola Radovljica je letošnjo sezono abonmajskih
koncertov začela pretekli začeli petek, ko so v goste povabili
priznani ansambel All Capone Štrajh Trio. Skupina vrhun-
skih glasbenikov deluje že šestnajst let, violist Tomaž Pin-
ter, učitelj na radovljiški glasbeni šoli, pa je bil član ansam-
bla že ob njegovem nastanku. Producent in komponist je
Gregor Strniša, ki na koncertih sede tudi za klavir. Na violi-
no je zaigrala Plamenka Dražil, na čelo pa Špela Avsec. Kot
gosta sta nastopila sopranistka Nataša Krajnc in baritonist
Aleš Marčič. "Koncert ni bil samo glasbeni dogodek, ampak
na trenutke pravi scenski nastop, ki je navdušil tako starejšo
generacijo poslušalcev, kot tudi številne učence, ki ob hu-
domušnih vložkih nastopajočih niso ostali ravnodušni.
Nabito polna poročna dvorana v graščini je tako uspešno
prestala svoj glasbeni krst," je povedala Maja Gogala
Dvoršak, pomočnica ravnateljice GŠ Radovljica. V Glasbeni
šoli Radovljica abonmajske koncerte  prirejajo že četrto leto.
M. A.
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V spomin

Jože 
Vogelnik
30. 11. 1949 - 3. 11. 2008

Risal in slikal je že od svojih mladih nog. V poklicu elek-
tromehanika ni našel zadovoljstva, zato je leta 1972 odšel
v Švico, od tam pa v Južnoafriško republiko, kjer mu je
okolje omogočalo nezadržen likovni razvoj. Po dvajsetih
letih se je vrnil v Radovljico, kjer je živel in ustvarjal do
svojih zadnjih dni.
Njegovo umetniško ustvarjanje je bilo vsestransko: ukvar-
jal se je z realističnimi skulpturami moških in ženskih ak-
tov, z abstraktnim in komercialnim skulpturiranjem in
oblikovanjem; loteval se je oljnega in akrilnega slikarstva
ter dekorativnega poslikavanja; bil je mojster svinčnikove
risbe oz. svinčnikove grafike; poznan je bil tudi kot obliko-
valec različnih priznaj, plaket in drugih spominskih
dokumentov. Svet tehnike ga je neizmerno zanimal in vz-
poredno s slikarstvom se je ukvarjal z razvojem tehnologi-
je in preko tega svojim stvaritvam dodal še praktično
funkcionalno dimenzijo. Bil je avtor številnih registriranih
in neregistriranih iznajdb tako na likovnem kot na
tehnološkem področju, za nekatere je prejel celo mednaro-
dna priznanja. Izumil je tudi montažno fresko, za katero
je pred desetimi leti od Pospeševalnega centra za malo
gospodarstvo prejel bronasto priznanje za inovacije. Ust-
varil je veliko fresk na različnih zgradbah doma in tudi v
zamejstvu. 
Aktivno je deloval v Društvu likovnikov Ljubljana, katere-
ga član je bil od leta 1995, zadnja leta je bil tudi član up-
ravnih organov društva. Rad se je udeleževal slikarskih
srečanj, kolonij, ex-temporov doma in v tujini. Bil je tudi
organizator več slikarskih srečanj in razstav.
Prijateljem slikarjem je bil lep zgled, dober učitelj in sveto-
valec. Z njegovim odhodom je v slovenskih slikarskih
vrstah nastala vrzel, ki je ni mogoče zapolniti. Na svoji
spletni strani je zapisal: "Tam gori, v visokem svodu
brezkrajnega obzorja večne teme se je odtrgal utrinek, iz
trenutka v trenutek postaja svetlejši ... Bil je svetal in za-
vesten v večnosti na tej strani črte, kjer se sence ne posuši-
jo in glas ne utihne v pozabi teme."
Takšen svetel, lep utrinek je bil tudi Jože Vogelnik, njego-
va dela pa ostajajo kot zvezde neba na tej strani večnosti. 

Ivanka Korošec, 
za Društvo likovnikov Ljubljana

Marjana Ahačič

Nastale so kot rezultat sode-
lovanja med umetnikom in
znanstvenikom, biologom.
"Oblikovna raznovrstnost in
barvna pestrost, ki se tako
razkošno, a vedno z name-
nom in razlogom pojavljata
v živalskem svetu, sta tudi v
domeni likovne umetnosti
vselej iskana in nepogrešlji-
va dejavnika. Žarka Vrezca
ta tematika zato ne privlači
le kot ljubiteljskega entomo-
loga in ornitologa, temveč
predvsem kot slikarja," po-
jasnjuje kustodinja razstave
Barbara Boltar. 

Od kod ideja za naravoslov-
no ilustracijo; zakaj ste zače-
li prav z žuželkami? Je mo-
tiv prišel iz narave ali ven-
darle iz umetniških vzgi-
bov?
"Narava z vsemi svojimi ču-
desi me je pravzaprav privla-
čevala že kot otroka. Takrat
me je prevzemal predvsem
podvodni svet. Ko je bila le
priložnost, sem bil več pod
vodo kot na suhem. Tudi sin
je že od rane mladosti kazal
nenavadna zanimanja za
naravo, zlasti za živali, le da
je njegovo zanimanje šlo
bolj na široko. Zanimalo ga
je vse, od sesalcev in plazil-
cev do ptičev in rib. Ko je bil
star devet let, je svoj interes
intenzivno usmeril k žužel-
kam, zlasti hroščem. Svet
žuželk je od vseh živalskih
skupin najbolj skrit, najbolj
skrivnosten, obenem pa tudi
najbolj obsežen in raznolik.
Žuželke so tudi mene že
prej privlačevale, a nekako
nisem imel dovolj volje in
vzpodbude, da bi jih začel
podrobneje proučevati.
Tako sem nadebudnemu
sinu začel pogledovati čez
rame in mu začel kupovati
literaturo, kar se je takrat
pač dobilo. In ker je z vsemi
stvarmi pač tako, da več kot
o njih vemo, bolj nas začne-
jo zanimati, sem bil kaj
kmalu zastrupljen in tako
sva se s sinom leta 1985
družno vpisala v slovensko
entomološko društvo. Šele
po nekako petih letih pro-
učevanja življenja žuželk,
zlasti metuljev in hroščev,
sem poizkusil tudi z risa-
njem, v začetku predvsem
zato, da sem preveril, ali
sem takšni nalogi sploh kos.
Moje zanimanje za žuželke
pa je sovpadalo s časom, ko
sem že pregledal največje
slikarske galerije, od Pariza
in Madrida do Londona in
New Yorka in stare mojstre,
predvsem pa pionirje slikar-
stva dvajsetega stoletja var-

no pospravil v podzavest. V
tistem času sem tudi veliko
slikal, tudi kar nekaj razstav
sem imel za seboj, pri če-
mer me je nenehno prega-
njala misel, da za resno
ustvarjalno delo ni dovolj
samo likovna izobrazba in
poznavanje zgodovine
umetnosti, ampak pred-
vsem vztrajno brskanje po
sebi in ohranjanje elemen-
tarnega stika z zemljo, z na-
ravo, od koder pravzaprav
vse izvira, z najvišjimi civili-
zacijskimi dosežki vred.
Tako bi torej težko rekel, ali
je motiv za ukvarjanje z na-
ravoslovno ilustracijo prišel
iz narave ali iz likovnih,
ustvarjalnih vzgibov. Mis-
lim, da je šlo za srečen pre-
plet obojega, pri čemer kljub
vsemu neposredne poveza-
ve med mojim slikarskim in
ilustratorskim delom ne vi-
dim." 

Podobe žuželk in ptic, ki jih
razstavljate tudi v Radovljici,
so "idealne" podobe določe-
ne vrste. Na kakšen način
jih proučujete, iščete njiho-
ve skupne lastnosti?
"Pri naravoslovni ilustraciji
vsekakor ni dovolj le risar-
ska spretnost, ki mi sicer ni-
koli ni povzročala prevelikih
težav, pač pa tudi nekaj,
pravzaprav čim več zoolo-
škega znanja in poznavanja
življenjskih navad posamez-
ne živalske vrste ter čim šir-
ši vpogled v problematiko
znotraj določene skupine,
družine ali rodu. Za izris po-
samezne vrste je tako po-
trebno poznati tudi njene
najbližje sorodnike in po-

udariti razlike, kar je važno
predvsem za determinolo-
ško uporabnost risbe. Pri ri-
sanju žuželk ni toliko pro-
blemov, saj imam neko
osnovno znanje, pomagam
pa si v glavnem s suhimi
muzejskimi preparati, pri
pticah, ki jih niti ne poznam
dovolj, pa je stvar težja. Niti
preparati, niti slikovni mate-
riali niso dovolj, tako da je
nujno potreben strokovnjak,
ki bdi nad posamezno upo-
dobitvijo od začetka do
končnega izrisa. Brez pomo-
či sina, ki je veljaven stro-
kovnjak za ornitologijo, se
prav gotovo ne bi lotil precej
zahtevnega risanja ptic. Se-
veda, pri risbah posameznih
živalskih vrst gre za idealne
podobe s poudarjenimi zna-
čilnostmi in vsekakor ne gre
za naturalizem, za živali, ka-
kršne vidimo, ampak tudi za
to, kar vemo o njih." 

Obstaja vrsta, ki vas bolj pri-
vlači kot druge in zakaj?
"Ne bi mogel reči, da me
kakšna živalska vrsta pose-
bej privlači, saj ima vsaka
svoje posebnosti. Vsaka po-
meni risarju poseben izziv.
Nekatere vrste so značilne
zaradi svoje pisanosti, zara-
di nenavadnih vzorcev in
barvnih združb, druge zara-
di posebnih struktur in ob-
lik, tretje spet zaradi svoje
nevpadljive, monohromne
enobarvnosti in preprosto-
sti, kjer je še posebej zahtev-
no doseči zadovoljivo pre-
pričljivost. Zanimivo je tudi
risanje zelo majhnih bitij,
kjer je potrebno uporabljati
mikroskop. Pravzaprav je

zanimivo tudi risanje ptic,
ki jih, kot sem že rekel, ne
poznam dovolj, saj je po-
trebno iz zelo različnih virov
od opisov do večinoma sla-
bih slik in muzejskih prepa-
ratov sestaviti idealno podo-
bo, pri čemer je najbolj ne-
varno izgubiti osnovni ka-
rakter posamezne vrste." 

Vaša risba je na prvi pogled
kar se le da drugačna od vaše-
ga drugega likovnega ustvar-
janja, pa vendar: kje je tisto
stičišče, v katerem najdemo
vas, enega samega avtorja?
"No, tega vprašanja sem bil
deležen že velikokrat, prav-
zaprav me vsakdo to vpraša.
Ker na isto vprašanje težko
odgovarjam na različne na-
čine, naj citiram samega
sebe. Odgovor o povezanosti
mojega slikarstva in nara-
voslovne ilustracije, s katero
se sicer ukvarjam zelo ob-
časno, je pač odvisen od
tega, kako gledamo na to. V
ožjem, rekel bi, likovno iz-
raznem oziroma likovno iz-
povednem smislu ne naj-
dem nikakršne povezave. A
če pomislim, da mi je ukvar-
janje z naravoslovno ilustra-
cijo približalo naravo, to naj-
neurejenejšo popolnost, ki
živi zunaj vsakodnevnih kri-
čavih proklamacij in galerij-
skih spektaklov po svojih
funkcionalnih zakonih, ki
nikoli ne presežejo zmožno-
sti in nikdar ne puščajo
praznega, z življenjem in
energijo nenapolnjenega
prostora, potem lahko le
upam, da je to pustilo vsaj
kakšno manjšo sled tudi na
mojih slikah. 

Med umetnostjo 
in znanostjo
V Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici je tokrat na ogled zanimiva razstava poljudnoznanstvenih ilustracij
akademskega slikarja Žarka Vrezca. 

Žarko Vrezec se v Radovljici tokrat predstavlja z naravoslovnimi ilustracijami. I Foto: S. Vengar
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Matjaž Klemenc

Kako ocenjujete jesenski del
sezone?
"Mislim, da smo lahko pov-
sem zadovoljni, tako z bero
točk kot s prednostjo pred
tekmeci. Zadovoljen sem
tudi z igro na nekaterih tek-
mah, a tudi to bi se dalo še
izboljšati. Zimski premor je
potrebno čim bolje izkori-
stiti za dober trening. Po
mojem imamo prevelik raz-
mak med obrambno, vezno
in napadalno linijo. Edina
res slaba točka je bil domači
poraz z Železniki. Ob odprt-
ju prenovljenega igrišča je
bila verjetno želja za uspe-
hom prevelika. Po uvodnem
prejetem zadetku smo se
preveč odprli, kar so gostje
znali dodobra izkoristiti."

Kaj je odločilo, da ste pred
drugimi tekmeci?
"Prva ekipa je številčna in je
res dobra konkurenca. Vsi,
ki pridejo s klopi, so pov-
sem enakovredne zamenja-
ve. Res smo pravi prijatelji,
dobro delamo na treningu
in vse se nam povrne na tek-
mah. Ta ekipa je zelo podo-
bna že kar nekaj let. Pred
sezono smo dobili še dve
odlični okrepitvi, Tima Ko-
vačiča in Nenada Tadiča.
Prvi ekipi je bilo priključeno
nekaj igralcev iz mladinske
vrste, ki so se dobro vključi-
li v ekipo. Ob tem imamo
dobre pogoje za trening, ob-
novljeno glavno igrišče in
igrišče z umetno travo."

Kdo bo vaš največji konku-
rent v spomladanskem delu?

"Najslabše bi bilo, če bi nas
v odmoru trenutno prvo
mesto zadovoljilo. Tako Že-
lezniki kot Naklo bosta ne-
varna tekmeca v spomla-
danskem delu. Ob koncu je-
senskega je začela zelo do-
bro igrati ekipa Visokega.
Zavedati se moramo, da so
ekipe precej izenačene. Naj-
bolj važno pa bo, da bomo
mi pravi. Matjaž Gale nas je
kondicijsko dobro pripravil
za jesenski del in verja-
mem, da bo podobna slika
tudi spomladi."

Kako ste zadovoljni s svojo
igro?
"Zelo težko je ocenjevati
sebe. Sem tak, da sem redko
zadovoljen s svojo igro. Mis-
lim, da imam še veliko re-
zerv."

Igrate na mestu napadalca.
Ste vseskozi v tej vlogi?
"Zaradi potrebe sem letos
na nekaterih tekmah igral
na mestu prednjega vezne-
ga. Sam se rad čim več v sti-
ku z žogo, kar je najbolj pri-
sotno v vezni liniji. Vseeno
mi malce bolj odgovarja
mesto napadalca."

Nogomet ni edini šport v
vaši karieri.
"Oče je bil smučar in tudi
sam sem poskusil v tem
športu. Nekaj zelenih zim
zapovrstjo me je od smuča-
nja odvrnilo in začel sem
trenirati tenis, pri katerem
sem vztrajal deset let. Začel
sem v Radovljici, nadaljeval
v Kranju in končal v Šenčur-
ju, ki je bil takrat najboljši
in najbolj profesionaliziran

teniški kolektiv v Sloveniji.
Po končani karieri sem šel
študirat v Ameriko in za
univerzo igral tudi tenis, a
sem se žal že po letu dni vr-
nil domov. Ko se obrnem
nazaj, mi je sedaj kar malo
žal, da tam nisem zaključil
šolanja. Odločil bi se druga-
če, a časa nazaj se ne da za-
vrteti. Glavni razlog moje
vrnitve domov je bil ta, da se
v Ameriki nisem dobro po-
čutil."

Se je s tem končala vaša te-
niška kariera?
"V bistvu sem že leto in pol
pred odhodom prenehal s
profesionalnim igranjem te-

nisa, v Ameriki pa sem se
mu spet posvetil. Po vrnitvi
domov sem kot igralec do-
končno prenehal. Zaradi
sebe le redko primem lopar
v roke, saj ni več tistega pra-
vega občutka. No, tenisu
kljub temu še nisem rekel
dokončno zbogom. Nekaj
časa sem v Radovljici učil
mlade nadebudneže. Letos
spomladi sem delal za pod-
jetje iz Gradca, ki ima ob Ja-
dranski obali teniške šole.
Udeleženci so po večini Av-
strijci in Nemci, vseh staro-
sti, od začetnikov, rekreativ-
cev do tekmovalcev. Nekaj
podobnega želim delati tudi
v prihodnosti." 

Prvo mesto nas 
ne sme zadovoljiti
Nogometaši kluba Šobec Lesce so postali jesenski prvaki v 1. Gorenjski nogometni ligi. Pomemben
delež k uspehu je s štirimi goli dodal 27-letni Radovljičan Jaka Gorišek.

Jaka Gorišek, nogometaš kluba Šobec Lesce

Matjaž Klemenc

Za odbojkarje ACH Volleys
se je nadaljevalo tekmovanje
v Srednjeevropski ligi, ob
tem pa so se začele še tekme
v najelitnejšem tekmovanju,
v ligi prvakov.
V Srednjeevropski ligi je
naše prvake v četrtem krogu
čakal derbi na Dunaju, proti
ekipi aon hotVolleys. Pred
tem je bilo kar nekaj ugi-
banj, kakšna je uigranost
ekipe. Preizkušnjo v glavni
avstrijski prestolnici so od-
pravili z odliko in z rezulta-
tom 3:0 povsem nadigrali
dunajsko vrsto. Vsekakor
lepa spodbuda pred letošnjo
prvo tekmo v ligi prvakov.
Žreb jim je za nasprotnika
določil italijanskega prvaka,
ekipo Trentino. Slednji velja-

jo za trenutno eno najboljših
ekip, kar so na igrišču prika-
zali. Blejci so bili celotno sre-
čanje v podrejenem položa-
ju, z lastnimi napakami pa
so še olajšali delo gostite-
ljem. Poraza vsekakor ne ve-
lja jemati tragično, vsekakor
pa se je potrebno iz tega ne-
kaj naučiti. Drugi krog je
"prinesel" v Tivoli ekipo aon
hotVolleys. Priložnost za
Dunajčane, da vrnejo za po-
raz doma. Za gorenjske
predstavnike, če si na koncu
želijo uvrstiti na drugo me-
sto, je bila dobitna le ena
kombinacija, zmaga. Pre-
poln Tivoli je zagotavljal
spektakel. Ob odlični igri go-
stiteljev so se navijači hitro
ogreli. V prvih dveh nizih so
bili blejski odbojkarji popol-
ni gospodarji na igrišču. Sle-

dilo je slabše nadaljevanje v
tretjem nizu, ki je bilo hitro
pozabljeno s spektakularno
igro v četrtem nizu, ki je pri-
nesel razplet. Z zmago so
Blejci naredili pomemben
korak naprej, a so še daleč od
končnega. Decembra sta na
sporedu dve zelo pomembni
tekmi v ligi prvakov. 10. de-

cembra v Tivoliju gostuje
francoski predstavnik Beau-
vais. Teden dni kasneje se
bosta ekipi srečali v Franciji.
Po teh dveh tekmah bo že
bolj jasno, kakšne so možno-
sti blejskih odbojkarjev v ligi
prvakov za drugi krog, v ka-
terega napredujeta prvi dve
ekipi iz vsake skupine. 

Tivoli povrnil nasmeh

Angel Perez, eden od treh tujcev v blejski ekipi.

NOGOMET 

Leški nogometaši jesenski prvaki
Nogometaši kluba Šobec Lesce so postali jesenski prvaki v
prvi gorenjski ligi. Lahko rečemo, da več kot zasluženo. V
enajstih nastopih so dosegli devet zmag, remizirali v Žireh
in bili edinkrat poraženi doma ob odprtju obnovljenega
glavnega igrišča. S 4:0 jih je premagala ekipa Niko Železni-
ki. Kako prepričljivi so bili leški nogometaši, zgovorno pove
podatek, da imajo pred drugouvrščeno ekipo Železniki se-
dem točk prednosti, pred tretjim Naklim pa osem. Prav z
zmago 3:0 - v polno sta zadela A. Humerca 2 in Dolar - so
se z zmago proti Naklemu poslovili od svojih zvestih navi-
jačev. Slednji si prav tako zaslužijo pohvale, saj so bile do-
mače tekme lepo obiskane. "Že pred sezono smo si posta-
vili visoke cilje, prvo mesto in prodor v tretjo ligo. Pred le-
tošnjo sezono smo dobili dve okrepitvi, Kovačiča in Tadiča,
ki sta povsem upravičila zaupanje. Veliko priložnosti za igro
so dobili tudi mladi igralci, ki so jo dobro izkoristili. Pred
spomladanskim delom imamo sedem točk prednosti, a to
nas ne sme uspavati. Za nadaljevanje se moramo dobro pri-
praviti in našo igro še bolj nadgraditi," je jesenski del sezo-
ne ocenil igralec in hkrati trener David Božič. M. K.

ROKOMET

Cerkljani so bili premočni
Radovljiški rokometaši so doživeli še tretji zaporedni poraz.
V gorenjskem derbiju so morali priznati premoč ekipi Cer-
klje Pekarstvo Kepic. Po začetnem izenačenju so si gostite-
lji do polčasa nabrali že pet zadetkov prednosti (18:13). To
so na koncu še povečali in se veselili zmage s 36 : 29. Za Ra-
dovljico so zadetke dosegli: Leskovec 6, Batos 6, Krt 5, Pri-
možič 4, Rebolj 3, Celar 1, Podlesnik 1, Pirman 1, Janez 1,
Meglič 1. Po petih odigranih srečanjih je na vrhu ekipa Kra-
nja z 8 točkami, Cerklje in Škofljica jih imata 6, Mokerc Ig in
Radovljica po 4 ter na dnu lestvice ekipa DRŠ A. Praznik z
dvema točkama. M. K.

STRELJANJE 

Grega Potočnik že v dobri formi
Za uvod v sezono so se strelci pomerili na mednarodni tek-
mi v Gornji Radgoni. Nastopili so tekmovalci iz Hrvaške,
Avstrije in Slovenije. Streljali so s standardno zračno puško.
Na tekmi je nastopilo 69 strelcev v enotni konkurenci. Iz ra-
dovljiškega strelskega društva je nastopil Grega Potočnik in
zasedel šesto mesto. Grega je dobro formo pokazal na dr-
žavni kontrolni tekmi, na kateri je nastopilo štirinajst strel-
cev. S 587 krogi je dosegel prvo mesto. Skupaj z Janom Ko-
zincem in Anžetom Tomažinom je nastopil tudi v prvem
krogu pokala strelske zveze Slovenije v Portorožu. V posa-
mični konkurenci je bil Potočnik prvi, Kozinc deveti in To-
mažin osemnajsti. Ekipno so dosegli tretje mesto. A s tem
še ni bilo konec tekem za Grega Potočnika. Udeležil se je
mednarodne tekme v Mariboru, kjer so poleg slovenskih
strelcev nastopili še tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške, Nemči-
je in Bosne in Hercegovine. Grega je v mladinski konkuren-
ci dosegel tretje mesto. Skupaj s strelcema Triglav Javornik
Lukom Resmanom in Gašperjem Bernotom je bil v ekipni
konkurenci prvi. M. K.

KOŠARKA

Članska ekipa z novim trenerjem
Košarkarska članska ekipa Radovljica je v zadnjih dveh kro-
gih zabeležila polovični uspeh. Na gostovanju v Stražišču so
izgubili za 12 točk (83:71). Usodne so bile minute v prvi če-
trtini, ko so gostitelji pri rezultatu 11:10 prišli do delnega izi-
da 13:0. Radovljičani so se trudili, a žal naredili preveč začet-
niških napak in vodstvo gostiteljev v nobenem trenutku ni
bilo ogroženo. Koše za Radovljico so dosegli: Goropevšek
17, Budkovič 15, Domevščik 14, Debevec 9, Oberčkal 8, Jam-
nik 3, Ucman 3, Čujovič 2. V klubu so se po porazu odločili
za zamenjavo trenerja. Toma Orešnika je zamenjal Grega
Pokleka. Slednji se je na najboljši možni način, z zmago,
predstavil radovljiškem občinstvu. Dosegli so jo proti ekipi
Pingvini Šmartno. Skozi celotno tekmo smo gledali izenače-
no igro, končni rezultat pa je bil 65:56. Koše za Radovljico so
dosegli: Oberčkal 17, Budkovič 15, Ucman 9, Goropevšek 8,
Omanovič 6, Čujevič 5, Debevec 3, Pehadžič 2. V 2. Sloven-
ski ligi zahod je na vrhu ekipa Tinex Medvode z 11 točkami.
Radovljica je z 10 točkami peta. Z zmago se lahko pohvali
tudi mladinska ekipa, ki nastopa v najvišjem rangu v svoji
kategoriji. Na gostovanju pri ekipi Luka Koper so zmagali z
rezultatom 107:62. Koše za Radovljico so dosegli: Završnik
28, Jelušič 18, Mar. Hudobivnik 14, Iskra 14, Jamnik 13, Ma-
jetič 7, Potočnik 4, Zupan 3, Mat. Hudobivnik 3, Božič 1. Na
lestvici po šestih kolih vodi ekipa Geoplin Slovan z 12 točka-
mi. Radovljica je šesta z 8 točkami. M. K.



občinske novice - DEŽELNE NOVICE CMYK 21.11.2008     stran   14

14 Deželne novice, petek, 21. novembra 2008

Šport

Marjana Ahačič

Radovljica - "Bilo je izjemno
naporno. Že prvi dan na kva-
lifikacijah na umetnih ovirah
sredi mesta Sibio v Karpatih.
Potem so sledili štirje skrajno
napeti tekmovalni dnevi po
skoraj nedostopnih gorskih
terenih," opisuje svojo izkuš-
njo na tekmovanju Redbull
Romaniacs Miha Špindler iz
Lipnice. "Vsak dan smo bili
na motorju po osem do deset
ur, prevozili smo tudi do 170
kilometrov na dan po najbolj
divjih terenih romunskih
gora in gozdov - povzpeli
smo se tja do 2.200 metrov
visoko - vzponi so bili izjem-
ni, spusti nori, vreme surovo,
kot le more biti sredi septem-
bra," pripoveduje edini Slo-
venec, ki se je doslej preizku-
sil na tem tekmovanju in pri-
šel na cilj. Zasedel je skupno
dvanajsto mesto.
Miha se z endurom, vožnjo
po gozdnih in gorskih brez-
potjih v najbolj ekstremnih
razmerah, ukvarja šele nekaj
let. Sicer navdušen motokro-
sist se je lani udeležil prvega
državnega prvenstva v endu-
ru - in zmagal, letos se mu je
mesto državnega prvaka obe-
talo vse do zadnje dirke, a je,
kot pravi, imel na koncu
smolo in je pristal na dru-
gem mestu. "Na Gorenj-

skem nas je kakšnih deset
endurašev; tekme za držav-
no prvenstvo pa vozimo na
hrvaškem, ker je pri nas vož-
nja z motorjem v naravi pov-
sod prepovedana."
Zdaj ga vedno bolj vlečejo
ekstremne dirke. Letos je se
je že drugič udeležil dirke na
Ersberga v Avstriji. Na tek-
movanje, ki traja štiri ure in
na katerem so vzponi tako
strmi, da je motor včasih čez
najbolj zahtevne terene po-
trebno potegniti z jekleno
vrvjo, se vsako leto prijavi
okoli 1.500 tekmovalcev. Le
tretjina se jih kvalificira na
tekmovanje, na cilj jih je lani
prišlo 25, letos pa 30. V vsej
zgodovini tekmovanja sta
bila med njimi le dva Sloven-
ca, Miha letos 22., najboljši
Slovenec doslej. 
"Pravzaprav sem se usedel
na motor že takrat, ko sem
shodil," z nasmehom pripo-
veduje sicer bolj resni in
skromni triindvajsetletnik.
"Resno sem se z motokro-
som začel ukvarjati pri dese-
tih, pri petnajstih pa profesi-
onalno." Najprej na 85-ku-
bičnem motorju, potem na
125, kjer je bil državni vice
prvak. Sledil je odprti razred
nad 450 kubičnih centime-
trov, kjer je bil že prvo leto
tretji in nato še dvakrat dr-
žavni podprvak. 

In potem je našel endruo.
Zanimivo: pravi, da ga je
navdušil zaradi ljudi, ki se z
njim ukvarjajo, in so si v na-
sprotju z motokrosisti pri-
pravljeni med seboj pomaga-
ti ter po tekmah več kot pri-
pravljeni na zabavo in druže-
nje. "Pri krosu je res veliko
rivalstva, kar ni v moji nara-
vi. Enduro pa je še vedno
bencinski šport, a s popolno-

ma drugačnim vzdušjem
tako med tekmami kot po
njih. Sponzorjev žal nikjer ni
prav veliko, zato se še pose-
bej zahvaljujem vsem, ki so
me podprli. Brez staršev in
sponzorjev namreč nikakor
ne bi šlo," je še povedal Miha
Špindler, ki že nestrpno pri-
čakuje prihodnje državno pr-
venstvo. Prva tekma bo že fe-
bruarja v Italiji.

Miha Špindler, najboljši
Slovenec v enduru
Štirje dnevi blata, neprehodnih gozdov, skalnih grebenov, strmih vzponov in norih spustov.
170 kilometrov, osem ur na dan. Na motorju, v septembrsko razmočeni Romuniji.

Simon Habjan

Radovljica - Pod okriljem
Rokometne šole Radovljica
trenutno vadi več kot 50
otrok. Rokometna šola Ra-
dovljica sama organizira
svoje interne turnirje mini
rokometa, ki potekajo en-
krat na mesec, vsakič v dru-
gi šoli. Vključene so tudi v
akcijo Rokometne zveze
Slovenije Igrajmo mini ro-
komet; na prvem letošnjem
turnirju, 8. novembra je v
konkurenci dvanjast ekip
OŠ Lipnica osvojila prvo,
ekipa OŠ Radovljica tretje
mesto. Poleg tega je bil za
najboljšega igralca izbran
Patrik Peternel in OŠ Lipni-
ca, najboljši strelec turnirja
Miha Rozman prav tako pri-
haja iz OŠ Lipnica. Nejc Ro-
gelj je bil izbran za najbolj-
šega vratarja turnirja in pri-
haja iz OŠ Radovljica.
O klubu smo se pogovarjali
s predsednikom Primožem
Jegličem.

Ob prevzemu funkcije ste
napovedali, da boste pose-
bno pozornost namenili 
širitvi baze šol mini roko-
meta.  
"Tako je. Zavedamo se, da je
baza šol mini rokometa naj-
pomembnejši dolgoročni
kapital društva. Tako smo
letos bazo šol že razširili na
območje Bleda, kjer v OŠ
Bled prvič poteka krožek
mini rokometa in v katerega
je že vključenih 12 otrok.
Želja in cilj je, da številčno
okrepimo obstoječe krožke
ter da s prihodnjim šolskim
letom pričnemo s krožki
mini rokometa v Bohinju, v
Gorjah in v Žirovnici."

Ambiciozni načrti. Kako
skrbite za promocijo med
najmlajšimi v poplavi vseh
športov in interesnih dejav-
nosti, ki so danes na voljo.
"Pri najmlajših so naš naj-
večji promotor trenerji sami,
ki z dobrim delom pridobijo
in še pomembneje obdržijo
vadeče. Turnirji pod okri-
ljem RZS in Rokometne šole
Radovljica imajo za otroke
svoj čar. Na turnirju v Križah
so vsi sodelujoči otroci dobili
s strani RZS medalje, prisos-
tvovali so pri nastajanju od-
daje o mini rokometu.  Vzpo-
stavili smo novo spletno stran,
www.rk-radovljca.si, ki jo
bomo stalno dopolnjevali in
ažurirali. Otroke in njihove
starše povabimo na naše
članske tekme, kjer vzdušje
postaja izjemno, tudi ob zvo-
kih harmonike. Organiziran
je bil tudi ogled kvalifikacij-
ske tekme za nastop na EP v
Avstriji, ko je naša moška
članska reprezentanca v Ce-
lju igrala proti Nemčiji." 

In še beseda o trenerjih?
"Trenutno v klubu deluje pet
trenerjev. Trenerski kader
vodi Goran Debelak, ki je
tudi pomočnik selektorja dr-
žavne reprezentance za fante
rojene leta 1992 sestavljajo še
Anže Bagi, Sašo Poštrak,
Rade Radinovič in Rok Vidic.
Vsi našteti trenerji imajo pri-
dobljeno ustrezno izobrazbo,
in sicer je Goran Debelak viš-
ji trener rokometa, Anže
Bagi, Rade Radinovič in Rok
Vidic imajo pridobljen naziv
trener rokometa, Sašo Poš-
trak pa ima pridobljeno prvo
stopnjo rokometne izobraz-
be; trener pripravnik."

Rokometna šola
Radovljica
V Rokometno šolo Radovljica so vključeni 
učenci iz petih osnovnih šol.

Hiša Zdravja GG

Izbrane 
zdravstvene teme 
od a do ž
Brezplačna predavanja v sprejemni dvorani
Gorenjskega glasa (Bleiweisova cesta 4).

Predstavitev zdravju koristnih izdelkov, brez-
plačne degustacije in diagnostični testi.
Mini zdravstveni priročniki in DVD, spletno
svetovanje o zdravju: hisazdravja@g-glas.si

V Sloveniji ima sladkorno bolezen okrog 8 odstotkov ljudi, številka naj bi se do
leta 2025 podvojila. Posebej zaskrbljujoče je, da zboleva vse več otrok in mla-
dostnikov. 
Ali in kako lahko sladkorno bolezen preprečimo, kako jo prepoznamo in kaj so
najnovejše smernice v zdravljenju, boste izvedeli na predavanju Karmen Janša,
dr. med., ki bo 28. NOVEMBRA 2008 ob 17. uri v sprejemni dvorani Gorenj-
skega glasa. Na predavanju vam bomo tudi brezplačno izmerili raven slad-
korja v krvi. Predavanje sta omogočili Novo Nordisk in Roche. 

Na elektronskem naslovu hisazdravja@g-glas.si bo na vaša vprašanja o sladkorni
bolezni odgovarjal strokovnjak.
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

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

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

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

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

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

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

DDEEŽŽUURRNNAA
SSLLUUŽŽBBAA::

0044//5533  3333  441122
004411//665555  998877
004400//888877  111122

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

Alenka Bole Vrabec

Sto petdeset let od nastanka
Potovanje od Litije do Čateža.
Fran Levstik (1831-1887) je po-
topis napisal in izdal 1858 kot
narodno buditeljski in literar-
ni program, saj je menil, da
ima literatura tudi narodotvor-
no poslanstvo. Avtor Najdihoj-
ce in Martina Krpana je bil
zelo dejaven tudi v političnem
in društvenem življenju, nje-
gova slovenskost pa nam je še
danes lahko zgled. 

Ivanka, kaj je botrovalo vaši
prvi odločitvi, da greste po
Levstikovi poti od Litije do
Čateža?
"Takrat je bilo to nekaj no-
vega, pa sva z možem eno-
stavno šla. Kasneje so se kot
gobe po dežju pojavile in se
še pojavljajo različne podo-
bne poti (Jurčičeva, Lavriče-
va, Vertovčeva, Steklasova
itd.), vendar nobena ni po-
stala tako priljubljena in
tako množična. Nekaj je v
tej prireditvi, ki tako kot
mošt v vino spreminja tudi
navadno pešačenje v tisto
pravo stvar, ki človeka pri-
tegne leto za letom ..."

Vemo, da je bilo na prvem
pohodu nekaj manj kot 400
ljudi, najvišja številka pa je
narasla na 15 tisoč. Kako ste
vi doživljali to vedno večjo
popularnost pohoda? 

"Prvi pohod v letu 1987 je
bil v lokalnih okvirih, število
pohodnikov je v naslednjih
letih naraščalo in lani dose-
glo rekord. Bilo nas je več
kot 15 tisoč, letos pa zaradi
napovedi slabega vremena
"samo" 8.000. Lepše je bilo
seveda v začetku, ko ni bilo
takšne gneče, vendar ima
tudi množičnost svoj čar,
saj je pot postala ne samo
vseslovensko, ampak celo
evropsko popotovanje in je
kot taka najmnožičnejša
prireditev v srednji Evropi.
V začetku smo se do Litije
pripeljali z vlakom, kasneje
je prevoz začelo organizirati
Planinsko društvo Radovlji-
ca (in tudi nekatera druga
društva), kar je sicer zelo
udobno, vendar tak prevoz
postaja vedno dražji." 

Pohod s tako dolgo tradicijo
mora imeti dobro organiza-

cijo. Je za pohodnike pos-
krbljeno tudi ob poti?
"Rudi Bregar kot pobudnik,
avtor in lastnik projekta je
zaščitil ime in blagovno
znamko Levstikova pot.
Pred leti je prišlo med njim
in lokalnimi skupnostmi do
precejšnjih nesoglasij zara-
di navskrižja ekonomskih
interesov, vendar so le uspe-
li najti skupni jezik in tako
sodelujejo vse tri občine (Li-
tija, Šmartno, Trebnje) in
organizacija je zgledna vse
od ponudbe hrane, pijače,
avtobusnih prevozov s cilja
na štart pa do razhoda. Ta
osrednja prireditev poteka
na vaškem trgu na Čatežu
med 13. in 17. uro. Sodeluje-
jo različna turistična druš-
tva, plesne skupine, mažo-
retke, pevski zbori, pevci,
recitatorji, humoristi, dru-
štva podeželskih žena, pi-
halni orkestri in druge kul-

turne skupine. Slavnostni
govornik je vsako leto znana
javna osebnost, za ples pa
že vsa leta skrbi ansambel
Mi trije in še en. V tamkajš-
njem kulturnem domu pri-
redijo različne tematske
razstave, letos je bila name-
njena čebelarjem. Letos je
bil slavnostni govornik Rudi
Šimac, predsednik Zveze
kulturnih društev Slovenije.
Ob poti je povsod, ne samo
na kontrolnih točkah, dobro
poskrbljeno za pohodnike in
tu se vedno znova izkažeta
prijaznost in gostoljubnost
Dolenjcev. V toliko letih pa si
človek dobi tudi med domači-
ni prave prijatelje, pri katerih
se vedno ustaviš."

Kdo prednjači na pohodu,
posamezniki ali organizira-
ne skupine? 
"Prav gotovo so to organizi-
rane skupine, saj prevoze
večinoma organizirajo raz-
lična društva (planinska, tu-
ristična, upokojenska itd.)
in glede na to, da z družbo
Narava Bregar sodeluje tudi
direktorat za šport na mi-
nistrstvu za šolstvo, je na
poti ogromno organiziranih
skupin šolske mladine." 

Srečno na Levstikovi poti
tudi v 2009!
"Hvala; lahko padajo tudi
ošiljene prekle, da bi bili le
zdravi in čili!"

Enaindvajsetič po poti
zavednega Slovenca
Ivanka Korošec se je letos že enaindvajsetič udeležila pohoda od Litije do Čateža. 

Peter Kolman 

Petkovega sprevoda no-
vembrskih lučk po Begu-
njah se je udeležilo kar sto
otrok, staršev, dedkov in
babic. Pobudi Hermine Ju-
stin iz begunjskega turi-
stičnega društva po druže-
nju več generacij so se pri-
ključili v domačem vrtcu in
osnovni šoli, kjer so izdela-
li lampijončke iz repe in
buč. Z nenavadnimi lučka-

mi so si osvetlili pot po vasi
in tako pregnali temo. Ba-
bice iz društva upokojencev
pa so po sprevodu poskrbe-
le za pogostitev vseh udele-
žencev. 
"Pomembno je sodelovanje
s krajem, zato se vedno radi
odzovemo takšnim pobu-
dam. Staršem veliko pome-
ni, da se lahko srečajo in po-
govorijo tudi ob bolj spro-
ščenih priložnostih," je po-
vedala Nataša Vreček, vodja
begunjske osnovne šole. 

Čarobno druženje 
generacij

Po sprevodu je sledilo druženje s pogostitvijo. 

Z lučkami po vasi 

Radovljica

Danes predstavitev 
Čebelarskega 
terminološkega 
slovarja
V Čebelarskem muzeju v
Radovljici je od začetka no-
vembra na ogled razstava o
čebelarstvu na Dolenjskem,
ki sta jo skupaj pripravila
Dolenjski muzej v Novem
mestu in Čebelarski muzej
Radovljica. Kot je v vabilu na
razstavo poudarila kustosi-
nja Čebelarskega muzeja
Ida Gnilšak, kje bila Dolenj-
ska za čebelarjenje vedno
zelo primerna, leta 1781 pa
je tam zaživela prva čebela-
ska šola. Danes, v petek, 21.
novembra, bo ob 17. uri
organizirano vodstvo po
razstavi, ob 18. uri pa bo v
dvorani glasbene šole v pri-
tličju predstavitev knjige 
Čebelarski terminološki slo-
var, ki jo je v sodelovanju s
čebelarsko zvezo Slovenije
izdal Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša pri
ZRC SAZU. Slovar bosta
predstavila urednica Ljud-
mila Bokal in strokovni sou-
rednik Janez Gregori. M. A.
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Simon Habjan

Kamna Gorica - Primož je bil
že v svojih najstniških letih
zagrizen športnik. Pri pet-
najstih letih je kolesaril in se
ukvarjal s tekom. Leta 2000
se je celo udeležil triatlona v
Bohinju. Operacija slepiča
pa ga je oddaljila od omenje-
nih aktivnosti, tako da se je v
nekaj mesecih znašel v fit-
nes centru. "Ukvarjanje v fit-
nesom mi je postalo zelo
všeč, hitro pa sem napredo-
val tudi s težami, tako, da
sem se leta 2005 že udeležil
državnega prvenstva v bench
pressu (potisk s prsmi). Ven-
dar sem ugotovil, da to ni
šport, v katerem bi se našel,"
je povedal Pogačnik.
Tekmovanja za najmočnej-
šega Slovenca ali Martina
Krpana se je udeležil istega
leta in takoj našel svoje
'poslanstvo'. Naslednje leto
se je že uvrstil na osmo me-
sto, kmalu pa je začel tudi s
treningi v družbi še danes
najmočnejšega Slovenca
Gregorja Stegnarja iz Se-
benj. Letos je zasedel sedmo
mesto. In koliko moči je po-
tem potrebno za takšno tek-
mo? "V potisku s prsmi
dvignem 220 kg, rekord v
počepu imam 280 kg, dea-
dlift (dvig s tal ali mrtvi dvig)
pa je prav tako 280 kg."
Takšne teže pa je nemogoče
dosegati brez pravilne pre-
hrane in rednih treningov.
"Na dan si razporedim od se-
dem do osem obrokov. Moja
prehrana temelji na ogljiko-
vih hidratih, ki jih potrebu-
jem za naporne treninge, ve-

liko pa zaužijem tudi belja-
kovin. Temelj moje prehra-
ne so kosmiči, polnozrnat
kruh, riž, testenine. Največ
beljakovin pa najdem v rde-
čem mesu, perutnini in jaj-
cih. Za boljše počutje ter na-
domestilo tekočine spijem
tudi okoli šest litrov vode na
dan".
Takšno prehransko discipli-
no je težko vzdrževati, še po-
sebej, če je takšen šport hobi
in ne način preživetja. "Volje

je dovolj, vendar je najtežji
zalogaj finančni. Hrana me
stane zelo veliko, poleg tega
pa moram svoje treninge pri-
lagajati tudi službi."
In kaj Primož priporoča
vsem, ki se želijo ukvarjati s
fitnesom in športi, ki teme-
ljijo na moči? "Začeti je tre-
ba previdno, priporočljivo
je, da si športnik že po duši.
V tem športu je lahko veliko
poškodb, zato je postopnost
ključ do uspeha. Treba pa je

biti seveda tudi pripravljen
na dolga leta treninga, veli-
ko zaužite hrane, predvsem
pa zvrhano mero discipline
in potrpežljivosti. Pri meni
je ostalo sicer na ravni hobi-
ja, ker bi za boljše rezultate
potreboval več časa, pred-
vsem pa kakšnega sponzor-
ja, saj so, kot sem že ome-
nil, cene hrane vedno višje,
hrana pa ključnega pome-
na," je svoje razmišljanje
zaključil Pogačnik.

Najmočnejši prebivalec
občine je Kamnogoričan
Primož Pogačnik je 135-kilogramski silak, zaposlen v 10. bataljonu v vojašnici Franc Rozman Stane 
v Ljubljani. Že nekaj let tekmuje na tekmovanju Martin Krpan, kjer vsako leto Slovenci dobimo 
najmočnejšega rojaka.

Primož Pogačnik v elementu I Foto: Barbara Babič

Peter Kolman

Srečanja mladih ornitologov,
ki je potekalo 15. novembra v
Mariboru in je bilo že 10 po
vrsti, so se udeležili tudi mla-
di ljubitelji ptic z osnovne šole

F. S. Finžgarja Lesce - Žiga
Kozinc, Jaka Ravnik, Aljaž
Mulej in Bor Kozinc. Razisko-
valno nalogo z naslovom
Gnezdenje kmečkih lastovk v
vasi Hraše v letu 2008, ki so
jo na srečanju predstavili, je

komisija izmed enajstih sode-
lujočih osnovnih in srednjih
šol ocenila kot najboljšo.
"Raziskavo so učenci opravili
večinoma med poletnimi po-
čitnicami. Podrobno razdelje-
ne naloge so omogočile tim-

sko delo, jasno postavljeni na-
meni in cilji, utemeljeni re-
zultati na osnovi terenskih po-
datkov in uspešen zagovor pa
je prepričal tudi komisijo," je
bil vesel uspeha tudi njihov
mentor Boris Kozinc.

O lastovkah v Hrašah

Za popis lastovk je bilo potrebno obiskati kmetije v Hrašah. Kmečke lastovke še vedno najdejo domove na naših kmetijah. 

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

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

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov, za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 ali po 
el. pošti: narocnine@g-glas.si
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