deželne novice

Deželne novice so časopis Občine Radovljica

Odgovorna urednica: Marjana Ahačič

Časopis izhaja enkrat mesečno

www.radovljica.si

Očistili Savo
Bohinjko

Rotar na
vrhu K2

Skoraj dva tedna se je to
poletje s sotočja Save
Bohinjke in Save Dolinke
pod Radovljico po vasi
Lancovo širil neznosen
smrad.

Tomaž Rotar je leto dni
po Everestu osvojil še
drugo najvišjo goro na
svetu.
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Otroci so spet v šoli

Festival medu
Marjana Ahačič

Tudi v šolah v občini Radovljica se je v ponedeljek začelo novo šolsko leto. Policisti, občinski redarji,
gasilci in drugi prostovoljci v prvih šolskih dneh pozorno spremljajo pot otrok na najbolj
obremenjenih križiščih in šolskih poteh.
Marjana Ahačič
Osnovne šole v radovljiški
občini pa bo v novem šolskem letu obiskovalo 1.821
učencev, kar je 59 več kot
leto poprej. Med njimi je
205 prvošolcev, devet manj
kot preteklo šolsko leto. V
ponedeljek, na prvi šolski
dan, so najmlajše v šolo
pospremili starši, v šolah pa

so jim učitelji in starejši
vrstniki pripravili posebno
dobrodošlico. Prvošolce je
pozdravil tudi župan Ciril
Globočnik.
Policisti, občinski redarji,
gasilci in drugi prostovoljci
v prvih šolskih dneh pozorno spremljajo pot otrok na
najbolj obremenjenih križiščih in šolskih poteh. Transparenti in druge označbe,

ki voznike opozarjajo na
začetek novega šolskega
leta, so bili nameščeni že v
zadnjih dneh počitnic.
Za varno pot v šolo je od
prvega šolskega dne, ponedeljka, 3. septembra, že moč
uporabljati novo pešpot ob
cesti Hlebce–Lesce, pločnik
ob Cesti na Jezerca od
novozgrajenega krožišča do
CUDV Radovljica, pločnik

na odseku Šercerjeve ulice
od križišča z Ljubljansko
cesto do Bevkove, kjer
rekonstrukcija ceste še poteka, in hodnik za pešce na
Ljubljanski cesti v Radovljici. V Lescah je novost talna
osvetlitev prehoda za pešce
na Dežmanovi ulici pri
pokopališču.

43. stran

V Čebelarskem centru v Lescah tudi letos pripravljajo
Festival medu in Dan medu
v kulinariki. Festival pripravljajo pod naslovom Prid’te na
štrukle. "To je vabilo, s katerim so naše babice in dedki
svoje sorodnike in prijatelje
povabili na praznovanje, ko
je bil semenj," je pojasnila
Špela Kalan Razinger, upravnica centra.
Letos bo festival na četrto
soboto v septembru, 22. septembra, od 10. ure dopoldne
do šestih zvečer, s tradicionalno tržnico pred Čebelarskim centrom. Tudi v dvorani organizatorji pripravljajo
pester program; največ
pozornosti bodo verjetno
pritegnile predstavitve priprav in degustacije jedi z

medom, pri čemer bodo
sodelovali dijaki in profesorji Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. V
dvorani bodo tudi razglasili
rezultate ocenjevanja medu
in pripravili številna zanimiva predavanja z vsebino o
medu in čebelah.
Pester program bo ves čas
festivala tudi v okolici centra, kjer organizatorji napovedujejo zabavo za otroke in
odrasle, ustvarjalne delavnice, senzorično ocenjevanje
medu in seveda oglede
čebelnjaka.
V trgovini Medeni darovi
bodo imeli na ta dan popuste
na med in medene izdelke,
Kavarna Panj pa nas bo razvajala z medenim pivom, limonadami z medom ter hišnimi
ledenimi čaji, je še povedala
Špela Kalan Razinger.

126.

Glasova preja

Spomini in spoznanja
dr. Ernesta Petriča
Z dr. Ernestom Petričem po poteh
novejše zgodovine

Prvi šolski dan za prvošolce v OŠ A. T. Linharta Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Diplomat, pravnik, politik, profesor in gorenjski rojak
dr. Ernest Petrič je dejavno sodeloval v ključnih
dogajanjih novejše zgodovine Slovenije. Svojo
razgibano poklicno pot je povzel v knjigi Spomini in
spoznanja. Vodila ga je od vlade Staneta Kavčiča do
prizadevanj za mednarodno uveljavitev slovenske
države in utrditev te iste kot pravne države. Že drugič
bo gost Glasove preje, z njim se bo pogovarjal
Miha Naglič.

KRAJEVNE NOVICE

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Teden za boljše okolje

Krajevni praznik
v Ljubnem

Z medaljami iz Rusije

Sestra Rafaela Vurnik

Preja bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 19. uri
v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici, Vurnikov trg 1.

Vita Lukan in Luka Potočar
sta več kot uspešno nastopila na svetovnem mladinskem prvenstvu v športnem
plezanju.

Uršulinka in redovnica, ki je
z izobraževanjem spreminjala svet

Pokrovitelj preje je Ciril Globočnik, župan
Občine Radovljica.
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Vrhunec dogajanja bo med
16. in 22. septembrom, ko se
Evropski teden mobilnosti
zaključi z Dnevom brez avtomobila.
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Priznanja Ireni Cvenkel,
Roku Marčunu in Gorenjski
gradbeni družbi ter imeniten
koncert ob prazniku krajevne
skupnosti
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Prosimo vas, da svojo udeležbo na Glasovi preji
sporočite na tel. št.: 04/201 42 10 vsak dan
od 7. do 15. ure, ali po e-pošti na: info@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si
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Danes spominska slovesnost v parku
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Radovljica
danes, v petek, 7. septembra, pripravlja spominsko slovesnost ob obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča
in soborcev. Slovesnost se bo začela ob 17. uri, pri spomeniku v graščinskem parku v Radovljici. Slavnostni govornik
bo dr. Matjaž Kmecl, v kulturnem programu pa bodo sodelovali: Moški pevski zbor Triglav Lesce - Bled in recitatorji
Suzana Adžič, Andrej Kokot in Andraž Pavlič. Sodelovali
bodo tudi praporščaki borčevskih organizacij Gorenjske ter
polagalci vencev.

Izobraževanje o prometnih predpisih
V Društvu delovnih invalidov Radovljica bodo v sklopu
usposabljanja za aktivno življenje in delo invalidov naslednji
mesec organizirali izobraževanje o Cestnoprometnih predpisih s praktično vožnjo. Izobraževanje bo izvajal Svet za
preventivo in varnost v cestnem prometu, in sicer v torek, 2.
oktobra, v prostorih Ljudske univerze Radovljica.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA POZIVA
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo
v rubriki Razpisi in objave v petek, 7. 9. 2018, objavljen
Javni poziv delodajalcem v občini Radovljica
za sofinanciranje kadrovskih štipendij
za šolsko/študijsko leto 2018/2019
s prijavnimi obrazci.

www.radovljica.si

Rok za oddajo vlog je 10.10.2018 oz. do porabe sredstev.
Dodatne informacije: Monika Sluga, tel. št.: 04 537 2338,
e-naslov: monika.sluga@radovljica.si
Občinska uprava Občine Radovljica

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI RAZPISA
Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si bo
v rubriki Razpisi in objave od 11. 9. 2018 objavljen
Javni razpis za sofinanciranje
nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2018
Rok za oddajo vlog je 2. 10. 2018.
Dodatne informacije: Tanja Pogačnik, tel. št.: 04 537 23 32,
e-naslov: tanja.pogacnik@radovljica.si

www.radovljica.si

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
Občine Radovljica ob objavi razpisa in v glavni pisarni Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
Občinska uprava Občine Radovljica
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Teden za boljše okolje
Evropski teden mobilnosti je pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih
prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto
povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in
22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.
Evropski teden mobilnosti
je evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k
uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov.
Prizadevanja za človeku in
okolju prijaznejše načine
mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih
mest. Aktivnosti potekajo
vse leto, vrhunec dogajanja
pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden
mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.
Občina Radovljica se pobudi
pridružuje že 15. leto zapored. Letos bodo prireditve v
Evropskem tednu mobilnosti povezane še z dvema
akcijama okoljskega ozaveščanja: z Ekopraznikom na
biodinamičnem učnem vrtu
in vseslovenskim projektom
Očistimo Slovenijo 2018.
"Tako bomo povezali prizadevanja za trajnostno mobilnost, zmanjševanje odpadkov, spodbujanje telesne
aktivnosti in kakovostne
prehrane, kar vse prispeva k
ohranjanju zdravja, okolja
in narave," poudarjajo na
občinski upravi.
V okviru Evropskega tedna
mobilnosti bo od 16. do 22.
septembra organiziran brezplačni mestni avtobus Radovljica–Lesce, od 17. do 21.
septembra bo potekal projekt Pešbus v osnovnih
šolah F. S. Finžgarja Lesce
in Staneta Žagarja Lipnica
ter tradicionalni, tokrat že
15. kolesarski izlet pred
Dnevom brez avtomobila v
četrtek, 20. septembra, ob
16. uri. Start bo tokrat na
igrišču za OŠ A. T. Linharta
Radovljica, kjer bodo na biodinamičnem vrtu ta dan od
15. do 18. ure tudi Ekopraznik in predstavitve v okviru
akcije Očistimo Slovenijo
2018.

Srečanje ob zaključku
pete vrtnarske sezone z
Ekopraznikom
Na Ekoprazniku bodo na
biodinamičnem vrtu najprej
predstavili nov čebelnjak, ki
ga je Čebelarsko društvo
Radovljica s podporo občine
postavilo v počastitev prvega
svetovnega dneva čebel. Od
15. do 18. ure bodo na stojnicah na Ekoprazniku svoje
pridelke in izdelke ponudili
ekološki in biodinamični
kmetje, zato je občina k
sodelovanju povabila Združenje ekoloških kmetov
Gorenjske. Tudi letos organizatorji vabijo občane, da
delijo stare sorte stročnic za
pridelavo semen, ki jih na
vrtu pridelujejo v največji
možni meri. Aktivno se bo
letošnji prireditvi priključila
Srednja gostinska šola
Radovljica, saj bodo dijaki

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo od 16. do 22. septembra organiziran brezplačni
mestni avtobus Radovljica–Lesce. / Foto: Gorazd Kavčič
pripravili pogostitev iz zelenjave, ki je zrasla na biodinamičnem učnem vrtu.

Očistimo Slovenijo 2018
Na Ekoprazniku bodo v
okviru projekta Očistimo
Slovenijo 2018 na tržnici
sodelovale tudi prodajalne, v
katerih je možno kupovati z
lastno embalažo. Komunala
Radovljica pa bo predstavila
svoje aktivnosti na področju
zmanjševanja količine
odpadkov in ustreznega ravnanja z odpadki v gospodinjstvih.
Tereza Kouřilova, lokalna
koordinatorka akcije Očistimo Slovenijo, bo pripravila
še dva dogodka na Ljudski
univerzi Radovljica. V torek,
18. septembra, ob 10. uri, bo
pogovor Kaj bomo z vsemi
smetmi? o vlogi gospodinjstev pri zmanjševanju količine odpadkov, predstavnica
Komunale Radovljica pa bo
predstavila, kaj se dogaja z
ločeno zbrano embalažo v
naši občini. V sredo, 20.
septembra, ob 10. uri pa bo
delavnica Sešijmo Re.Vrečko. Vrečke, ki jih boste sešili
sami, so namenjene ponovni uporabi pri nakupovanju
in shranjevanju sadja in
zelenjave.

Pešbus za aktivno pot
v šolo
Pešbus je način spremljane
poti v šolo, pri katerem se
učenci v šolo odpravijo peš v
organiziranih skupinah po
določenih poteh in stalnem
urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši sami, ki se
izmenjujejo, lahko pa tudi
drugi člani ali drugi prostovoljci. Pot v šolo peš ali s
kolesom otrokom zagotavlja
minimalno mero dnevne
telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdra-

vje. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev, postopoma spoznavajo
prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
Seveda je pešačenje v šolo
mogoče samo, če razdalje
niso predolge. Vreme pa ob
primerni opremi spremljevalcev in učencev ni ovira.
V OŠ F. S. Finžgarja Lesce
in OŠ Staneta Žagarja Lipnica bodo projekt Pešbus poskusno organizirali od 17. do
21. septembra. V Lescah ga
načrtujejo za učence drugih

razredov, in sicer na trasi
Savska cesta–Finžgarjeva
cesta–Vodnikova ulica. Kot
prostovoljke bodo sodelovale tudi članice Društva Šola
zdravja. Pešbus bodo v Lipnici do osnovne šole speljali
iz Kamne Gorice za učence
od prvega do devetega razreda. Starše bodo učitelji pravočasno povabili k sodelovanju in jih obvestili o postajah, ki bodo tudi označene,
"voznih redih" ter drugih
pravilih. Občina pa bo za
sodelujoče otroke zagotovila
simbolične nagrade.

PREGLED DOGAJANJA
 Od nedelje, 16., do sobote, 22. septembra
Brezplačni mestni avtobus Radovljica–Lesce
 Od ponedeljka, 17., do petka, 21. septembra
	Pešbus v OŠ F. S. Finžgarja Lesce in OŠ Staneta Žagarja
Lipnica
 Torek, 18. september, ob 10. uri
	Pogovor Kaj bomo z vsemi smetmi? na Ljudski univerzi
Radovljica
 Sreda, 19. september, ob 10. uri
Delavnica Sešijmo Re.Vrečko na Ljudski univerzi Radovljica
 Četrtek, 20. september, od 15. do 18. ure
	Ekopraznik na biodinamičnem učnem vrtu pri
OŠ A. T. Linharta Radovljica
	Predstavitev novega šolskega čebelnjaka, ogled vrta in
druženje ob degustaciji jedi iz pridelkov vrta
	Tržnica izdelkov lokalnih ekoloških in biodinamičnih
kmetij ter prodajaln, v katerih je možno kupovati z lastno
embalažo
	Predstavitev aktivnosti za zmanjševanje količine odpadkov in ustrezno ravnanje z odpadki v gospodinjstvih
15. kolesarski izlet
	Zbor kolesarjev bo ob 15.45 uri na igrišču za
OŠ A. T. Linharta Radovljica, začetek izleta pa ob 16. uri.
Krožna trasa bo speljana po ulicah Radovljice in Lesc, do
Hlebc, Zapuž in Nove vasi nazaj na izhodiščno točko.
Če bo deževalo, Ekopraznika in kolesarskega izleta ne bo.
Program bodo organizatorji še dopolnjevali, podrobnosti
bodo objavljene na www.radovljica.si
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Šolske stavbe pripravljene

Dodatne omejitve hitrosti
in cone umirjenega prometa pa so bile poleti uvedene
na Cankarjevi, Janševi in
Prešernovi ulici v Radovljici, na Železniški ulici od
železniške postaje do Gorenjke v Lescah in na Lancovem. Nova ureditev prometa, prijaznejša do pešcev in
kolesarjev, pa je bila že
maja vzpostavljena na glavnih prometnicah skozi
Radovljico – Gorenjski in
Kranjski cesti.

Šolske stavbe so učence pričakale pripravljene; v osnovnih šolah so namreč med
počitnicami izvajali vzdrževalna dela. Za investicijsko
vzdrževanje šol in nakup
opreme občina letos namenja približno deset tisoč
evrov. Poleg tega so bila
izvedena vzdrževalna dela v
kotlovnici v Osnovni šoli A.
T. Linharta Radovljica v vrednosti 67.500 evrov.
Radovljiške vrtce bo od 1.
septembra lahko obiskovalo
največ 747 otrok, od tega

180 otrok prvič vstopa v
vrtec. Število oddelkov vrtca
v šolskem letu 2018/2019
glede na preteklo leto ostaja
nespremenjeno, kar pomeni, da je v sedmih enotah
skupaj 42 oddelkov. Zaradi
možnosti vključitve najmlajših, ki bodo med letom
izpolnili minimalni starostni pogoj, občina ureja dodatni prostor v stavbi na
Gorenjski cesti 25 v Radovljici, so sporočili z občinske
uprave.
V radovljiškem vrtcu se je
sicer že pred poletjem začela energetska sanacija stavb,

ki bo predvidoma zaključena še v tem mesecu. V drugih enotah vrtca so med
počitnicami izvajali nujna
vzdrževalna dela. Poleti sta
bili odprti enoti vrtca na
Posavcu in v Lescah, ki ju je
skupaj v povprečju obiskovalo kar 197 otrok.
Občina za energetsko sanacijo Vrtca Radovljica, zagotovitev dodatnih prostorov za
potrebe predšolske vzgoje,
nakup opreme in investicijsko-vzdrževalna dela v radovljiških vrtcih v letu 2018 v
proračunu namenja nekaj
več kot 480 tisoč evrov.

Prvošolce in njihove starše sta na njihov čisto prvi šolski
dan pozdravila tudi ravnateljica Zlata Rejc in župan Ciril
Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Za varno pot v šolo v prvih dneh skrbijo policisti, občinski
redarji, gasilci in drugi prostovoljci. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci v Mošnjah so jim pripravili toplo dobrodošlico. / Foto: Gorazd Kavčič

IN MEMORIAM

Jože Kapus
(1941–2018)

Jože Kapus je od nas odšel po mavrični poti 10. avgusta, na
dan sv. Lovrenca, ko je bil rojen in je godoval njegov stari oče,
Lovro Kapus iz Kamne Gorice, kroparski kovač in cesarsko-kraljevi avstro-ogrski vojak 17. regimenta, znan po svojem
dnevniku iz ujetništva na tirolski fronti. Kapusovo rodovno
kolo se je ponovno zasukalo.
Jožeta Kapusa sem cenil kot človeka in sodelavca, saj sva bila
mnogokje in mnogokrat, čeprav ne poklicno, vendar družbeno
in politično, močno povezana. Vrhunec najine povezave je bilo
obdobje mojega prvega mandata županovanja od leta 1998 do
2002, ko je bil Jože prvi podžupan in naslednji mandat tudi
občinski svetnik. Največjo skrb in največ posluha je pokazal za
občinski prostor, kar je bila tudi ena od podžupanskih zadolžitev. Kdor ga je dobro poznal, je vedel, da se za njegovo občasno
jezo ali prehitrim razburjenjem v resnici skriva čuteče in solidarno srce. Skoraj desetletje sva bila tudi skupaj v razpadli
politični stranki LDS, kjer je bil vpliven in preudaren mož, z
jasnimi usmeritvami ter trden v svojih stališčih. Z vso vnemo je
podprl tradicijo in zgodovinsko izročilo občinskega praznika 5.
avgusta, ustanovitev Cankarjevega bataljona na Vodiški planini, tako da je kljub velikemu političnemu nasprotovanju ostal
v občinskem statutu uradni praznik vse do današnjih dni.
Kako trden odnos do dela in pošten odnos do sodelavcev ter
kako stanoviten je bil Jože Kapus v svojem življenju, pove že

dejstvo, da je v vsej delovni dobi služil le dvema delodajalcema.
Začel je kot strojni tehnik v Plamenu v Kropi. Ob delu je
dokončal prvo stopnjo mariborske strojne visoke šole in bil dobrih 15 let vodja nabave v Plamenu. V tistem času je bil tudi
najbolj družbeno angažiran, saj je bil v letih od 1972 do 1976
delegat zveznega zbora Skupščine Jugoslavije. Sredi obdobja
70-ih let je Jugoslavija doživljala gospodarsko krizo in reforme
so bile neizbežne. Za vzgled solidarnosti, zavednosti in za
pomoč gospodarskim reformam je Jože v Plamenu dal pobudo
in jo tudi izpeljal, da so delavci udarniško delali deset delovnih
sobot in zaslužek dali v podporo gospodarskim reformam, torej
za državo. Kroparske udarniške sobote so bile v javnosti zelo
odmevne, ne pa tudi, kljub dobremu namenu, politično podprte. Jože pa je takrat dobil vzdevek, ki se ga je držal še dolgo, ko
ni bil več v Plamenu.
Druga njegova služba je bila direktorsko mesto v Alpdomu,
občinskem podjetju za gradnjo in vzdrževanje družbenih stanovanj, od leta 1979 do upokojitve pred dobrimi desetimi leti.
Kot direktor Alpdoma je mnogo prispeval h gradnji cenovno
sprejemljivih stanovanj za mlade družine in druge. Prispeval je
h gradnji javnih parkirišč in podpiral gradnjo športnih igrišč
pa tudi poslovnih zgradb. S prostorskega vidika se je uprl
občinski politiki, da bi v Radovljici gradili stolpnice, in se je
zavzel za gradnjo mnogo nižjih vila-blokov. Zavzel se je tudi
za gradnjo klančin na pločnikih, dvigal za invalide v javnih
zgradbah in imel velik posluh za pomoč ter sočutje do invalidnih oseb in izjemen osebni odnos do hendikepiranih. S svojimi stališči in dejavnostjo je veliko pripomogel, da je Radovljica
dosegla naziv »občina, prijazna invalidom«.
Izjemno pomembno vlogo je imel Jože Kapus tudi pri pogajanjih za umestitev ter izvedbo gradnje avtoceste preko ravnine
Dežele mimo Radovljice. Bil je na zaključnih pogajanjih z
novim direktorjem DARS-a, ko je na nitki visela takšna potrditev izvedbe avtoceste, kot jo imamo danes.

Do začetka šole so uredili tudi novo pešpot ob cesti
Hlebce–Lesce. / Foto: Gorazd Kavčič

Še najdalj sva z Jožetom Kapusom sodelovala pri Rekreacijskem klubu Večno mladih fantov Radovljica, ki mu je predstavljal največji hobi in je v njem lahko altruistično razdajal dušo
za omogočanje zabave drugim. Rekreacijskemu klubu se je priključil kmalu po prevzemu direktorstva na Alpdomu in aktivno
deloval v njem do leta 2014, dokler mu bolezen ni preprečila
aktivnega sodelovanja, vendar je Večno mladim ostal zvest do
konca. Bil je dolgoletni član upravnega odbora in podpredsednik Rekreacijskega kluba. Dolga leta je bil blagajnik in je vedno
bistveno prispeval k pridobivanju sredstev za dejavnosti Rekreacijskega kluba in za srečelov na prireditvi Dnevi Večno mladih. Kot pobudnik in eden glavnih organizatorjev nabave prireditvenega šotora Večno mladih je prispeval tudi svoj denar in bil
med garanti banki z osebnim premoženjem za kredit, ki ga je
Rekreacijski klub najel za nabavo šotora. Bil pa je tudi kar
nekaj let voditelj avgustovske prireditve Rekreacijskega kluba
Večno mladih fantov v Radovljici in pohoda na Stol. Skratka,
za Rekreacijski klub se je razdajal več kot samo kot član upravnega odbora; razdajal se je in čutil zanj, kot bi bil njegov.
Dragi Jože, hvala ti za vse storjeno, hvala ti za vso pomoč,
nasvete, podporo in razumevanje. Hvala ti v imenu prijateljev
in tvojih najbližjih sodelavcev, ki so radi sodelovali s teboj.
Hvala ti v imenu članov Rekreacijskega kluba Večno mladih
fantov in v imenu bivših političnih somišljenikov. Hvala ti v
imenu bivših občinskih sodelavcev in hvala ti tudi v imenu tebi
dragih ljudi dobre volje, ki si jim kaj dobrega naredil ali omogočil na tvoji 77 let dolgi poti.
Ženi Dani, hčerki Simoni, bratoma Tonetu in Milanu, obema
sestrama ter vsem drugim sorodnikom in tistim, ki so povezani
s tvojo družino, izrekamo iskreno sožalje. Tebi, Jože, pa želim,
naj ti bo mirna radovljiška zemlja ob zadnjem počitku.
Radovljica, 15. avgusta 2018
Janko S. Stušek
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Občinske novice
Prejeli smo

Popravek
napačne
navedbe
V 10. številki Deželnih novic
(10. 8. 2018, str. 12) je bila
objavljena novica o razvitju
zastave vasi Poljče, kjer je bilo
zapisano, da je grafična podoba zastave in grba Poljč delo
Jureta Sinobada. Spodaj podpisani izjavljam, da nisem
avtor grafične podobe zastave
in grba vasi Poljče na Gorenjskem. Predstavniku vaške skupnosti Poljče sem na njegovo
prošnjo v dobri veri in brezplačno posredoval le podatke o
zgodovinskih in heraldičnih
izhodiščih za grb in zastavo
vasi Poljče na Gorenjskem.
Jure Sinobad,
Radovljica

Donacija za
pešpot
Občina le gradi 'pešpot' ALC–
Hlebce. Delo po polžje da misliti mimoidočim. Na opozorilo
občana je investitor stebru
ulične luči tik freske na južni
strani znamenja našel primernejše mesto. Nekdo je le za pol
ure moral zapustiti klimatizirano pisarno in napako
odpravil. Iz pisarn se vidi
zgolj Radovljica. Si pa javno
grajo zaslužita projektant in
naročnik. Ta načrtov ni naročil vestno, odgovorni projektant pa ne narisal.
Dodatno je župan v kot stisnil
KS Lesce: asfaltirati mora
'pešpot'. Kljub temu, da z
nadomestili za stavbna zemljišča (NUSZ) od naselij prav
Lesce v proračun prispevajo
največ. Dobijo pa bore malo.
Zakaj trikrat dražjega pločnika (krožišče–Zavod Matevža
Langusa) ne sofinancira KS
Radovljica? Kje so merila, kje
prioritete za 'varne šolske
poti', prve naloge Komisije za
vzgojo in varnost v cestnem
prometu? Na podlagi študije
Pametne mobilnosti bi jih
morala predlagati županu.
Ker komisija spi, odgovornost
prevzema vsakokratni župan.
Še 'ocvirek': KS Lesce bo asfaltiranje izvedla pred zimo.
Zdrava kmečka pamet pa
veleva prezimljenje nasipov.

Pa še o javnem denarju, ki da
ga ni. 'Pešpot' bo stala 79.000
EUR plus asfalt. Ni opravičila, da se tega 'drobiža' ni našlo v sedmih proračunih in
rebalansih. Koliko pa sta v
tem času 'premožnejša' župan
in podžupan? V dveh mandatih bosta 'profesionalca' dobila
okoli 300.000 EUR (Celje
nima profesionalnega župana), župan pa napoveduje še
tretjega. Včasih so trakove dali
rezati zaslužnim ali donatorjem. Kateremu od njiju, 'zaslužna' sta oba, bo pripadla
čast za 'pešpot' do Hlebc?
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

Z opero na pot
Ob priliki podelitve letošnjih
občinskih priznanj 3. avgusta
je bil najavljen tudi glasbeni
program pod naslovom Z opero na pot. Organizatorjema
Občini Radovljica in KUD
Theatrum Mundi je uspel
veliki met. Čeprav je bilo obveščanje javnosti bolj pomanjkljivo, se je zbrala velika množica ljudi, ki je zapolnila ves
prireditveni prostor med cerkvijo in graščino. Sama postavitev odra, osvetlitev in ozvočenje so delovali posrečeno.
Prav ta ambient pa je presenetil z odlično akustiko. Program, ki so ga izvajali priznani italijanski in slovenski
operni pevci, je zajemal znane operne ter operetne arije in
nekaj napolitanskih pesmi –
vse tisto, kar ljudje radi slišimo. Koncert je minil ob velikem navdušenju gledalcev, za
kar gre zasluga tudi izrednemu pianistu.
Mnogi se strinjajo, da je Radovljica s tem dobila odličen prostor za podobne glasbene prireditve, ki bi ga bilo le treba ob
vsakokratni uporabi prekriti.
Kot je slišati, je promotor organizacije opernega večera Eva
Hribernik pripravljena v sodelovanje tudi v nadalje in bi
lahko razmišljali o uvedbi vsakoletnega večera opernih arij.
Radovljica zaradi svoje lokacije in srednjeveškega mestnega
trga postaja iz leta v leto vedno bolj privlačna za turiste,
zato bi bilo smotrno pripraviti
celoletni kulturni koledar, ki
bi zajemal vse prireditve.
Doživeli smo lep glasbeni
večer, hvala izvajalcem in
organizatorjem.
Vojko Kučina

Očistili smrdečo
Savo Bohinjko
Skoraj dva tedna se je to poletje s sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke pod Radovljico po vasi
Lancovo širil neznosen smrad. Travnate površine, ki jih je krajevna skupnost pred letom dni na
rečnem bregu uredila za kopalce, so med letošnjimi počitnicam samevale. Na območju pred jezom se
je namreč na površju Save Bohinjke nabrala debela, trda plast smrdečega materiala.
Marjana Ahačič
Obsežna plast trdno zbitega
materiala, na katerem je bilo
opaziti tudi plastenke, steklenice in druge odpadke, se
je nabrala na Cajnhnovem
jezu, na območju, kjer je
Sava Bohinjka tik pred sotočjem na Lancovem zajezena
z betonsko pregrado. »Z
reke se po vasi širi neznosen
smrad. Ne moti le domačinov, tu je tudi precej novih
turističnih kapacitet in nerodno je goste vabiti v neokrnjeno naravo, če v bližini
namesto naravne znamenitosti, ki jo predstavlja sotočje Save Bohinjke in Save
Dolinke, torej začetek naše
najdaljše reke, naletijo na
umazanijo in smrad,« je bil
zgrožen Gregor Remec,
predsednik sveta Krajevne
skupnosti Lancovo.
Razočaran je bil, ker je brežina reke, ki so jo uredili
pred letom dni in kjer se je
še lani poleti vsak dan trlo
kopalcev, letos samevala.
»Kdo bo pa hodil sem? Tudi
če odmislimo smrad, se v
reki, ki je očitno umazana,
ne bo kopal nihče,« je zatrdil in dodal, da je Sava
Dolinka tudi letos bistra in
čista, tako kot je bila v preteklih letih.
»Poklicali smo inšpekcijo, pa
nismo naleteli na kakšno
posebno razumevanje.
Pomislili smo, da bi lahko
očitno onesnaženi vodi botrovala velik naval turistov na
višku sezone na Bledu in
relativno dolgo sušno obdobje z nevihtami, a na Bledu
zatrjujejo, da njihova čistilna
naprava deluje brezhibno.«
Na dogajanje so se odzvali
na radovljiški občinski upravi, kjer so dogodek prijavili

Sredi avgusta je na reki pri jezu nastala velika smrdeča gmota naplavljenega materiala.

Metod Rogelj, z Zavoda za varstvo narave:
"Poleti se ob nizkih vodostajih pokažejo
pomanjkljivosti upravljanja vod. Te so
obremenjene z odplakami, odvzemom vode,
manjšo samočistilno sposobnostjo zaradi
utrjevanj in regulacij ter splošno manjšimi
pretoki zaradi klimatskih sprememb. Rezultat je
pričakovan, čeprav se na marsikateri reki stanje
dolgoročno vendarle izboljšuje.«
na center za obveščanje.
»Da bi v postopku intervencije pristojni organi lahko
preprečili nadaljnje onesnaženje in smrad ter odkrili
povzročitelja, zoper katerega
lahko v nadaljevanju ukrepa
inšpektor za okolje,« so
pojasnili na občini, kjer so
nato organizirali čiščenje
zajezenega dela Bohinjke,
na kateri se je nabral smrdeči material. Skupaj s podjetjem, ki je specializirano za

tovrstne posege, so Savo očistili domači gasilci, je povedal Janez Koselj, poveljnik
občinskega štaba civilne
zaščite. Kar 70 kubičnih
metrov materiala so zvozili
na čistilno napravo Kranj, ki
ima dovolj velike kapacitete
za takšne količine.
Na Občini Bled so se na
domneve, ki so se pojavile v
javnosti, da je za onesnaženje kriva nesnaga, ki v reko
prihaja s turistično zelo

Prihodnjo soboto drugi del Vurnikove poti
V soboto, 15. septembra, bo organiziran še drugi del letošnje
Vurnikove poti. "Z radovljiške avtobusne postaje bomo krenili ob 7.30 preko Logatca v Tolmin. Tam nas bosta manjša
avtobusa odpeljala do cerkve Svetega Duha na Javorci, ki je
posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem bojišča soške
fronte (1915–1917). Pot bomo nadaljevali do Žirov, kjer nas
bo pričakala Maja Kržišnik, hčerka Vurnikove diplomantke arhitektke Jute Krulc, in nam pokazala vrt, ki ga je Juta urejala vse od 70. let 20. stoletja. Vurnikovo pot bomo zaključili v
Škofji Loki, kjer se bomo sprehodili skozi staro mestno jedro
in si ogledali najnovejše ureditve Cankarjevega trga in Trga
pod gradom. Povratek proti Radovljici bo predvidoma ob
18.30;" sporočajo organizatorji. Za pot je še nekaj prostih
mest. Več informacij in prijave so možne v TIC Radovljica.

Sedemdeset kubičnih metrov materiala so pomagali odstraniti gasilci iz PGD Lancovo.

obremenjenega Bleda, v petek odzvali z izjavo za javnost, v kateri zatrjujejo, da
njihova čistilna naprava
deluje brezhibno. »Analiza
je pokazala, da v vodi ni zaznati fekalij, temveč se na
jezu kopičijo odmrle alge in
zaradi procesa gnitja prihaja
do neprijetnih vonjav. Očitno gre po mnenju strokovnjakov za naraven pojav, ki
mu botrujeta dolgotrajna
suša in nizek vodostaj rek,
reke niso pretočne.«
Metod Rogelj z Zavoda za
varstvo narave, OE Kranj, pa
ob tem opozarja, da se poleti
ob nizkih vodostajih pokažejo pomanjkljivosti upravljanja vod. »Te so obremenjene z
odplakami, odvzemom vode,
manjšo samočistilno sposobnostjo zaradi utrjevanj in
regulacij ter splošno manjšimi pretoki zaradi klimatskih
sprememb. Rezultat je pričakovan, čeprav se na marsikateri reki stanje dolgoročno
vendarle izboljšuje.«
Na Bledu so sicer še pojasnili, da je okoljska inšpekcija že
avgusta lani in februarja letos
prejela prijavo glede neurejenega javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje
komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Bled, a
v rednih inšpekcijskih pregledih ni ugotovila čezmerne
obremenitve okolja. Čistilna
naprava deluje skladno s
predpisi s področja okolja,
izpadov v delovanju ni, ugotavljajo. So pa še navedli, da
imajo v blejski občini kanalizacijski sistem, ki je delno
tudi mešanega tipa. V kanalizacijski sistem zato pritečejo
tudi zaledne oziroma izvirske
vode in tako prihaja občasno
do preobremenitev.
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Krajevne novice

Praznik v Ljubnem

Nov veter na planini
Kočo na planini Goška ravan je z letošnjim
poletjem prevzel nov oskrbnik, ki se trudi z
izboljšavami koče in dobro ponudbo iz kuhinje.
Veseli se vsakega obiskovalca.

Priznanja Ireni Cvenkel, Roku Marčunu in Gorenjski gradbeni družbi ter imeniten koncert ob prazniku
krajevne skupnosti.
Marjana Ahačič
V domu športnega društva v
Ljubnem so predzadnji petek v avgustu pripravili slovesnost ob prazniku krajevne
skupnosti, ki ga obeležujejo
v spomin na dan, ko so 24.
avgusta leta 1941 Nemci v
Ljubnem ustrelili pet domačinov: Feliksa Kavčiča, Jožeta Krivica, Antona Krivica,
Miha Štularja in Antona
Snedica.
Na slovesnosti je predsednik
sveta KS Brane Fajfar predstavil glavne dosežke preteklega leta pa tudi največje
projekte, ki jih bili v Ljubnem izpeljali v času njegovega, zdaj že 16-letnega
vodenja krajevne skupnosti.
Med njimi so poslovilne
vežice v Ljubnem in v Otočah, prenovljene ceste v
vseh štirih vaseh, novi vodovodi, javna razsvetljava, parkirišča, športna in otroška
igrišča ...
Med dosežki letošnjega leta
je poudaril urejen iztok
kanalizacije v Suhem Potoku, novo parkirišče za potrebe šole in cerkve ter urejene
drenaže za odvajanje padavinskih voda in nove površine za šport in parkirišča v
gramoznici.
"Naša krajevna skupnost
ima velik skupni razvojni
imenovalec. Da se njen program lahko realizira, mora
sodelovati z občino. In sodeluje. Rezultati pa so vidni na
terenu. Nekatere stvari izve-

Boris Križanič pred kočo na planini Goška ravan
Predsednik sveta KS Brane Fajfar je na slovesnosti podelil tri priznanja. Prejeli so jih Irena
Cvenkel in Rok Marčun, člana sveta KS Ljubno, ter Gorenjska gradbena družba, v imenu
katere je priznanje prevzel Iztok Tonejc.
deta občina in KS ločeno
sami, nekatere pa v sodelovanju," je izpostavi Fajfar in
obenem opozoril na dejstvo,
da se izgradnja čistilne naprave na Posavcu ali v Podnartu odmika vsaj še za 10 do 15
let v prihodnost. "Občini se
zahvaljujemo za njen prispevek v naši krajevni skupnosti, s tem pa ne odstopamo od
zahteve, da se gradnja čistilne naprave začne v naslednjem mandatnem obdobju."
Ob tej priložnosti je Brane
Fajfar v imenu krajevne skupnosti podelil tudi tri priznanja. Prejeli so jih Irena Cvenkel, Rok Marčun ter družba
Gorenjska gradbena družba.

Irena Cvenkel je članica sveta KS že od leta 2006 dalje
kot predstavnica Otoč, kjer
se odraža njen prispevek v
svetu krajevne skupnosti.
Kot je zapisano v obrazložitvi že leta brezplačno skrbi
za red in čistočo v poslovilnih vežicah v Otočah. Je oseba, ki je vedno verjela v razvoj pod okriljem KS Ljubno.
Tudi Rok Marčun je član
Sveta KS že od leta 2006.
Kot podpredsednik Sveta
KS je tvorno deloval pri razvoju krajevne skupnosti, je
zapisano v obrazložitvi priznanja. Krajanom in širši
okolici je poznan tudi kot
predsednik KUD Ljubno.

Marjana Ahačič
Koča na planini Goška ravan
na Jelovici ima od začetka
letošnjega poletja novega
najemnika. To je izkušeni
Boris Križanič z Bleda, mojster mesnih dobrot, ki se je
nekaj zadnjih let kalil tudi v
gostilniških kuhinjah in
strežbi, izkušnje s popotniki
in planinci pa dve leti nabiral kot oskrbnik Vodnikove
koče.
"Slišal sem, da je tu mirneje, da prihajajo predvsem
domačini, ki imajo to hišo
radi, ob koncih tedna pa
tudi turisti. In res je tako.
Zadovoljen sem, da sem se
odločil in prišel," je povedal,
ko smo ga obiskali na novem
"delovnem mestu". V koči,
ki jo ima v najemu od Krajevne skupnosti Lancovo –
ta je upravljavec koče, lastnik je Občina Radovljica –
se že počuti kot doma. Takoj

Že vrsto let uspešno vodi
prireditev Pod lipo.
Cestno podjetje Kranj je kot
predhodnik
sedanje
Gorenjske gradbene družbe, d. d., Kranj že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno sodelovalo s
KS Ljubno. Leta 2005 so s
svetom KS sprejel dogovor
glede pomoči kraju kot
odškodnino za obremenjevanje okolja pri sanaciji
gramoznice v Ljubnem.
Podjetje je nesebično priskočilo na pomoč pri odpravljanju posledic dveh požarov, GGD pa krajevni skupnosti še danes nudi pomoč
v materialu.

Marjana Ahačič
Nekaj dni po velikem šmarnu so v Vrbnjah pripravili
slovesnost, na kateri je kardinal Franc Rode blagoslovil
obnovljeno znamenje – vaški križ, ki ga je na znožje

hriba pod Marofarjevo
domačijo leta 1932 postavil
takratni gospodar Anton
Avsenek. Petdeset let po njegovi smrti je sedanji gospodar Anton Avsenek mlajši v
spomin na svojega očeta s
pomočjo sina Aljoša in vaš-

čanov Janeza Kocjančiča,
Boštjana Vovka ter Uroša
Štefančiča znamenje obnovil. Repliko prvotne slike je
po fotografijah stare slike
vnebovzetja naslikala Anka
Marzidovšek. Domačija
Marofarjevih je sicer tudi

Kardinal Rode in župnika iz Mošenj in Radovljice s farani pred obnovljenim znamenjem
v Vrbnjah

dom dr. Sabine Šegula, ki
skupaj s Petrom Ribičem
sodeluje pri velikonočnih in
božičnih krasitvah bazilike
svetega Petra v Vatikanu.
»Prva obnova se je začela že
pred leti, ko so dali v obnovo
sliko, ki je bila na križu. Neljube okoliščine so botrovale
reklamaciji slike in končnemu izginotju takratnega slikarja skupaj z njo. Tokratne
okoliščine so bile znamenju
naklonjene in povabilu, da
bi blagoslovil znamenje, se
je gospod kardinal Franc
Rode z veseljem odzval,« je
povedala. Ni čudno, da je
bilo znamenje za slovesnost
odeto v cvetlično obleko.
»Prav je, da sedanji rod skrbi za božja znamenja, saj se
bo tako ohranila dediščina
naših staršev in dedov za
rodove, ki šele prihajajo,« je
zbrane nagovoril gospodar
Avsenek. Kardinalu Rodetu,
ki je znamenje blagoslovil,
pa so farani Mošenj v spomin na dogodek podarili dve
knjigi: Pesniki Mošenj in
okolice ter Fara Mošnje skozi 850 let.

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 4, RADOVLJICA

Znamenje je blagoslovil kardinal

ob prihodu se je lotil manjših popravil, za prihodnje
leto pa načrtuje, da bo uredil
nekaj sob za turiste in kopalnico.
Pravi, da rad kaj dobrega
skuha, zato obiskovalcem z
veseljem ponudi pražen
krompir, kislo zelje, rebrca,
tudi ajdovo kašo z jurčki in
jedi na žlico, ki v naših krajih v ponudbi hribovskih
koč ne smejo manjkati. Kot
mojster za mesnine rad pripravi narezek, brez težav se
loti tudi peke palačink.
Ker je objekt star že sedemdeset let, dela ne manjka,
tudi če med tednom ni veliko obiskovalcev. Krajevna
skupnost je ob pomoči občine že uredila električno
napeljavo, ki se napaja s
sončno energijo. Oskrbnik
Boris pa ves čas razmišlja,
kaj bi še dodal, da bi se gostje, ki pridejo iz doline, pri
njem dobro počutili.
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Občinske novice, zanimivosti
Srečanje pohodnikov

Z enotnimi oznakami
V okviru projekta Označevanje kolesarskega omrežja bo trasa gorenjskih kolesarskih poti, ki bo
potekala po državnih in občinskih cestah ter bo povezala vse gorenjske občine, opremljena z
enotnimi usmerjevalnimi tablami za kolesarje.
Marjana Ahačič

Pred Sankaško kočo

Marjana Ahačič
V soboto, 11. avgusta, so se v
Radovljici zbrali pohodniki
na Triglav iz območnih veteranskih združenj Ajdovščina, Zasavje, Zg. Gorenjska
in pohodnik iz Cerja. To je
bilo že osmo srečanje, ki ga
sicer združenja pripravljajo
izmenično. Udeležilo se ga
je 46 pohodnikov z ženami,
je v imenu organizatorjev
sporočil Frenk Kemperle.
"Zbrali smo se pred veteranskim domom v Radovljici,
kjer smo po pozdravu predsednika zgornje-gorenjskega združenja Janeza Koselja
pot nadaljevali h grobišču v
dolini Drage. Predstavniki
pohodnikov smo k spomeniku talcev položili venec.
Nato nam je domačin Drago
Finžgar opisal del zgodovi-

ne pokopališča ter doživetja
domačinov iz tega obdobja.
Pot smo nadaljevali v Elan,
kjer smo si ogledali smučarski muzej. Skoraj vsak je
v muzeju našel smučko
svoje mladosti. Iz Krpina
smo se odpravili mimo cerkvice sv. Petra k Sankaški
koči. Ker naša srečanja ne
minejo brez petja, smo ob
spremljavi harmonikaškega
prvaka Luka Mlakarja iz
Peračice zapeli nekaj pesmi, med drugimi tudi Pozdrav Triglavu, za katero
smo besedilo spisali na
našem prvem pohodu v
koči na Doliču. Dobro razpoloženi smo sestopili v
Krpin in se odpeljali nazaj k
veteranskemu domu v
Radovljico. Pozno popoldne
smo se poslovili in si zaželeli nasvidenje na trgatvi."

Minister za infrastrukturo
dr. Peter Gašperšič je prejšnji petek na Jesenicah s
predstavniki 24, večinoma
gorenjskih občin in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu Označevanje kolesarskega omrežja, v okviru katerega se bo
trasa, ki bo potekala po
državnih in občinskih cestah ter bo povezala vse
gorenjske občine in občino
Logatec, opremila z enotnimi usmerjevalnimi tablami
za kolesarje.
"Izbranih je bilo kar štiristo
kilometrov kolesarskih poti,
ki bodo označene z več kot
šeststo usmerjevalnimi tablami. Poti so zasnovane
krožno in so označene v
skladu z najnovejšimi cestnoprometnimi predpisi,"
pojasnjujejo na ministrstvu
in poudarjajo, da je cilj
ministrstva, da bo imela
Slovenija do leta 2023 zgrajeno mrežo več kot tisoč
kilometrov državnih in
regionalnih kolesarskih
poti ter da bo postala kole-

Pogodbo je podpisal tudi radovljiški župan Ciril Globočnik
in poudaril, da občina Radovljica sicer že ima odličen
sistem označenih kolesarskih poti, ki še naprej ostajajo v
veljavi. / Foto: Gorazd Kavčič
sarjem prijazna država. Do
sedaj je bilo zgrajenih in
urejenih približno 260
kilometrov državnih kolesarskih povezav.
"Turistov ne zanimajo regijske meje, še manj občinske.
Meja ne pozna niti narava,"

je ob podpisu pogodbe poudaril Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je pripravila projekt, katerega poglavitni namen je informacija
kolesarjem, katera kolesarska pot je v prvi vrsti najvar-

nejša in najbolj slikovita.
Informacije bodo uporabnikom na voljo kot usmerjevalne table ob poti, kot tiskan zemljevid in kot zemljevid na spletu, ki se ga da
prenesti tudi na mobilne
naprave.
"Velike cilje bomo dosegli le
povezani, poudarja Ščavničar. Na agenciji so se s projektom začeli ukvarjati pred
dvema letoma. "Vzpostavili
smo strokovno skupino, v
kateri so ljudje, ki se s kolesarstvom ukvarjajo poklicno, vodi pa jo Andrej Zalokar. Najprej smo zbrali
podatke o vseh kolesarskih
izletih, ki smo jih našli v
promocijskem materialu,
jih vnesli v GIS in nato oblikovali optimalno mrežo."
Ob tem je še poudaril, da bo
v nadaljevanju treba poskrbeti za promocijo gorenjskega kolesarskega omrežja kot
turističnega produkta, opremiti in usposobiti gostince,
da bodo dobili status kolesarju prijaznega postajališča, in omrežje opremiti s
polnilnicami za električna
kolesa, katerih uporaba strmo narašča.

Vaščani držijo skupaj
Studenčičani so lahko svetel vzgled medsebojnega sodelovanja in druženja.
Ivanka Korošec

Iskra Mehanizmi d.o.o.

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2018/19

V današnjem pospešenem
tempu življenja, ko vedno
nekam hitimo in pogosto ne
opazimo niti najbližjega
soseda, bi bili 'St'denščani'
(pravilno: Studenčičani) lahko svetel vzgled medsebojnega sodelovanja in druženja.
"Jožnikovi fantje, bratje
Mulej, so letos že desetič
organizirali vaški pohod v
hribe,« je povedala Darinka
Grilc. »Vsako leto izberejo
takšno točko, da je primerna
za družine. Tako so se letos
mladi in stari vaščani (naj-

S štipendiranjem dijakov in študentov v svoje vrste sprejemamo nove, mlade sodelavce.
Svoje sodelovanje s srednjimi šolami in univerzami nenehno poglabljamo, saj želimo mladim
ponuditi priložnost, da po končanem šolanju postanejo del naše ekipe.
Nudimo možnost opravljanja obvezne prakse za dijake tehničnih smeri:

❖
❖
❖
❖

Orodjar
Strojni mehatronik vzdrževalec
Nastavljalec - operater strojev
Elektro vzdrževalec

3 štipendije
2 štipendiji
3 štipendije
1 štipendija

in študente študijskih programov:

❖ dipl. inženir ali magister STROJNIŠTVA
❖ dipl. inženir ali magister ELEKTROTEHNIKE
❖ dipl. inženir RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

5 štipendij
4 štipendije
1 štipendija

NUDIMO
Delo v visoko tehnološkem, kreativnem in stimulatvnem okolju (praksa, študentsko
delo,…), poklicni in osebni razvoj, delo na naprednih projektih za tuje partnerje
(Volkswagen, Daimler, BMW, Philips), možnost kasnejše zaposlitve.

Vabimo vas, da prijave (kratek življenjepis, dosedanje izkušnje in dosežke, dokazilo o vpisu v tekoči letnik, smer
študija, dokazilo o študijskem uspehu predhodnih študijskih let ter morebitna priporočila) posredujete do
31.8.2018 (dijaki) oz. 30.9.2018 (študenti) na e-naslov lidija.kejzar@iskra-mehanizmi.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 04/53 55 322.

ISKRA MEHANIZMI, D.O.O., LIPNICA 8, KROPA

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO
Željo po timski in projektni naravnanosti, voljo za izvajanje tehničnih analiz, preračunov in
eksperimentov, poznavanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in pripravljenost
za stalno učenje.

Studenčičani ob lovski koči

mlajši je imel dve leti, najstarejši pa sedemdeset) spet
odpravili na tak pohod. Nekateri so šli po Večni poti, čez
greben in čez Smokuški vrh,
nekateri pa mimo Sankaške
koče; nekaj čez trideset se
nas je zbralo pri lovski koči."
Z majhnim samoprispevkom so si organizirali prijeten piknik, kjer je bil za hrano in pijačo glavni Žiga
Mulej. Vaščanke so prinesle
s seboj slaščice in v lepem
sončnem dnevu so uživali v
druženju, zlasti otroci so si
dali duška. Starejši pa so
imeli priložnost pokramljati

in utrjevati medsebojne prijateljske odnose. Narava je
čudovita, že med potjo se
jim je odpiral pogled v dolino in ob takih trenutkih se
lahko zavemo, da živimo v
raju na zemlji.
Nekaj vaščank je obiskalo
tudi energijsko točko v bližini. Poglobile so se v tišino in
doživele lepe trenutke miru
in sproščanja.
Studenčice pa imajo poleg
vaškega pohoda tudi vsakoletni piknik, ki je na prvo
soboto v septembru. Organizirajo ga na sredi vasi in je
vedno dobro obiskan.
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Občinske novice
Učenje za sodobno
poučevanje

Družinski dan zdravja

Kateder, tabla in kreda, stroga učiteljica, ki pred
skupino učencev odpredava predvideno snov ...
Slika, ki zdaj zares sodi le še v učbenike
zgodovine.

Zadnjo soboto v septembru Zdravstveni dom Radovljica z namenom promocije zdravega načina
življenja ter širjenja znanja o posameznih boleznih ter postopkih oživljanja organizira Družinski dan
zdravja. Aktivnosti bodo potekale v prostorih Osnovne šole Antona Janše, na stadionu pri Osnovni
šoli A. T. Linharta v Radovljici in v Čebelarskem centru v Lescah.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN
Javna razgrnitev traja od 14. septembra 2018 do vključno 15. oktobra
2018.

Številka: 3505-0008/2015
Datum: 30.8.2018

To javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Deželnih novicah,
glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

6.

tih ukrepih, s katerimi je
možno preprečiti nastanek
oziroma zgodaj odkriti nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, ter veščine
temeljnih postopkov oživljanja. Z aktivno udeležbo starši dobijo koristne informacije o telesni pripravljenosti in
morebitnih potrebnih spremembah na tem področju
ter svojim otrokom z zgledom kažejo težo tovrstnih
informacij za zdravo življenje, poudarja kineziologinja
Nina Misotič.

2.

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št.
61/17), 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l.
RS, št. 33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

4.

Dopolnjen osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Lesce,
Alpska 58, 4248 Lesce v času uradnih ur ter na uradni spletni strani
Občine Radovljica (http://www.radovljica.si).

3.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 26. septembra
2018, ob 16.30 uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 19,
4240 Radovljica.
1.

umetnosti, ukvarjanje s kreativnim procesom udeležencev in kako pridobiti
najboljši pozitivni vpliv
umetniških dejavnosti na
naše dobro počutje. Tečaj je
vodila Marta Mandolini, ki
je t. i. art terapevtka z izobrazbo iz psihologije in vizualne umetnosti. Dela v Barceloni in Firencah," je povedala Urška Ambrožič Potočnik.

1. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem)

Zaradi vsega tega opažamo
potrebo po dodatnem usposabljanju osebja, pridobivanju in spoznavanju novih
učnih metod in orodij ter še
bolj kakovostno organiziranem učnem procesu," je še
pojasnila.
Prepričana je, da projekti
učne mobilnosti omogočajo
udeležencem izkušnjo v
tujini, ki prinaša dolgoročne
pozitivne učinke za njihov

VSEBINA

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti
udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in
izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost
njihovem izobraževanju ali delu doma,
poudarjajo na Ljudski univerzi.

Časopis Občine Radovljica

tudi znotraj sodelujočih
institucij oz. organizacij ter
ne nazadnje tudi inovacije
in prenovo samih sistemov
izobraževanja."
Ena od učiteljic, Urška
Ambrožič Potočnik, je tako
že sredi maja odšla v Barcelono, kjer se je udeležila
tečaja za naslovom Aktivna
umetnost: razumevanje in
uživanje v umetnosti v učilnici in zunaj nje. Tečaja so
se udeležile tudi učiteljice iz
Nemčije, Avstrije in Latvije,
ki večinoma v šolah poučujejo likovno vzgojo, nekatere
zraven tudi tehniko.
"Pri tečaju je bil uporabljen
multidisciplinaren pristop
za umetnost in psihologijo
umetnosti, kjer je šlo za
predstavitev različnih poti
razumevanja in poučevanja

www.radovljica.si

ja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica, ki je prav zato šest učiteljic, ki poučujejo v programih za izobraževanje odraslih, vključila v projekt, prek
katerega se bodo usposabljale v tujini. Dve sta že bili v
Barceloni in na Tenerifu,
štiri pa v naslednjih mesecih potujejo v Bologno, Citto
di Castello in Barcelono.
"V naši organizaciji neprestano iščemo nove metode
dela in izboljšujemo kakovost poučevanja odraslih. V
izobraževalne programe se
vključujejo udeleženci z
zelo različnim predznanjem, izkušnjami, dojemanjem in osebnostim ozadjem.
So odrasle in izdelane osebnosti, kar pa privede do različnega odnosa do učenja.

Uradne objave, številka 246, 7. septembra 2018

Urška Ambrožič Potočnik je že bila na izobraževanju v
Barceloni.

deželne novice

Družinski dan zdravja bo v soboto, 29.
septembra, v prostorih OŠ Antona Janše, na
stadionu pri OŠ Antona Tomaža Linharta v
Radovljici ter v Čebelarskem centru v Lescah.

tre, patronažni delavci ter
kineziologi. Za udeležbo na
Družinskem dnevu zdravja
je potrebna prijava: za testiranje telesne zmogljivosti
na nina.misotic@zd-radovljica.si; za tečaj temeljnih
postopkov oživljanja v okviru projekta Oživimo srce
prek Rdečega križa: radovljica.ozrk@ozrks.si ali tel. 04
597 16 80.
S testiranji, tečajem ter stojnicami udeleženci dobijo
informacije o telesni pripravljenosti, znanje o prepros-

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del
območja za Mlinaričem).
Območje zajema naslednje parc. št. oziroma njihove dele:
15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 16/1, 16/2, 20/1, 20/3,
20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/11, 20/12, 20/14, 20/15,
20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 23/1, 25/1, 34/1, 34/11,
1390/5, vse v k.o. Hraše (podatki GURS, maj 2018).

Z namenom promocije
zdravega načina življenja in
različnih preventivnih programov ter širjenja znanja o
posameznih nenalezljivih
boleznih ter temeljnih postopkih oživljanja so moči
združili strokovnjaki s področja zdravstva in športa ter
organizirali Družinski dan
zdravja, ki je namenjen družinam z otroki do 15. leta in
odraslim posameznikom od
20. do 65. leta starosti, so
sporočili iz radovljiškega
zdravstvenega doma.
Družinski dan zdravja bo v
soboto, 29. septembra, v
prostorih OŠ Antona Janše,
na stadionu pri OŠ Antona

1.

Tomaža Linharta v Radovljici ter v Čebelarskem centru
v Lescah. V okviru prireditve
bodo izvajali meritve telesne
zmogljivosti; na podlagi
rezultatov teh meritev bodo
udeleženci dobili tudi strokovni nasvet. Postavili bodo
t. i. zdrave stojnice, na katerih bodo na voljo kakovostne
informacije o tveganjih za
posamezne nenalezljive
bolezni in programih za njihovo zgodnje odkrivanje. Na
tečaju temeljnih postopkov
oživljanja bodo udeleženci
usvojili ali obnovili znanje,
ki lahko reši življenje. Vse
aktivnosti bodo vodene v
okviru Zdravstvenega doma
Radovljica in jih bodo vodili
zdravniki, medicinske ses-

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem)

Marjana Ahačič

5.

"Globalizacija in njeni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje, zato
cilji izobraževanja niso več
le prenašanje znanja. Cilj
postaja vedno bolj učenje
ljudi, kako naj se učijo in
rešujejo probleme, staro
znanje pa združujejo z
novim," ob začetku novega
šolskega leta poudarja Mate-

osebni in strokovni razvoj.
Spodbujajo mobilnosti
posameznikov, tako mladih
– za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela
– kot tudi vseh strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
"Poleg neposrednih vplivov
na posameznike pa naj bi
aktivnosti znotraj projektov
prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali
ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali pošlje na elektronski naslov:
obcina.radovljica@radovljica.si (kot zadeva vnesti ključne besede:
»OPPN za Mlinaričem«). Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

Marjana Ahačič
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Šport
Plavanje
Špela Perše boljša na krajši razdalji
Na minulem evropskem plavalnem prvenstvu v Glasgowu v
tekmah v bazenu ni bilo nobenega predstavnika iz Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. Tri norme je dosegla
Anja Klinar, a se je na koncu nastopu odpovedala. Vseeno je
Radovljica imela svojo predstavnico v daljinskem plavanju.
Na pet in deset kilometrov je nastopila Špela Perše. Prvenstvo je odprla s petnajstim mestom na pet kilometrov. Na
daljši razdalji je bila za štiri mesta slabša. »To je bilo moje
prvo plavanje v neoprenskih kopalkah. Veliko več sem pričakovala na daljši razdalji. Po odplavanem sem bila zadovoljna na pet kilometrov, na deset pač ne. Po tem, kako sem
bila pripravljena, sem pričakovala veliko več. Prepričana
sem, da bi bila v normalnih pogojih, voda je bila zelo mrzla,
in v normalnih kopalkah boljša. Zdaj me čaka evropski pokal
na Bledu (8. 9. 3 km, 9. 9. 5 km, o. p.). Sledi malo odmora,
potem pa že priprave na naslednje leto, ko bo svetovno
prvenstvo v daljinskem plavanju v Gwangju v Južni Koreji,«
je povedala Špela Perše.

Padalstvo
Uspešno na svetovnem vojaškem padalskem
prvenstvu
V Szolznoku na Madžarskem je potekalo 42. svetovno vojaško padalsko prvenstvo. Leški padalci so nastopili odlično,
saj so si v treh disciplinah priskakali medaljo. V težkih razmerah je prva stopničke dosegla Maja Sajovic, ki je osvojila
drugo mesto. Za zlato medaljo je poskrbela moška ekipa v
postavi Roman Karun, Peter Balta, Borut Erjavec, Senad
Salkič in Matej Bečan. Piko na i je z bronasto medaljo v
moški konkurenci postavil Senad Salkič. Slabše se je ekipa
odrezala na civilnem svetovnem prvenstvu v Bolgariji, v
Montani. Najbolje se je odrezal Matej Bečan v moški konkurenci posamezno. Osvojil je peto do sedmo mesto. Moška ekipa, v enaki postavi kot na Madžarskem, je osvojila
osmo mesto. Pri ženskah posamezno je Maja Sajovic delila
trinajsto mesto.

Prireditev
Deveti tek 100nog Vrbnje
V soboto, 15. septembra, bo na sporedu 9. Tek 100nog Vrbnje. Tek bo glavna nit prireditve, start in cilj bosta v športnem parku Vrbnje. V različnih kategorijah se bodo merili
otroci na 300, 600 in 1200 metrov. Članice bodo tekle na
3600, člani pa na 4800 metrov. Predvidena sta tudi nogometni turnir in turnir v odbojki na mivki. Za turnir v odbojki
je pogoj lepo vreme. Prireditev se bo uradno začela ob 9. uri
z nogometnim turnirjem, končala pa ob 18. uri s podelitvijo
nagrad najboljšim tekačem.

Vita in Luka z
medaljami iz Rusije
Vita Lukan in Luka Potočar sta več kot uspešno nastopila na svetovnem mladinskem prvenstvu v
športnem plezanju.
Matjaž Klemenc
V Moskvi je potekalo svetovno mladinsko prvenstvo v
športnem plezanju. Nastopilo je 669 plezalcev in plezalk iz triinštiridesetih
držav. Tekmovali so v težavnosti, v balvanih in v hitrostnem plezanju. V slovenski
reprezentanci najdemo tudi
dva člana Športnoplezalnega odseka Radovljica, Vito
Lukan in Luka Potočarja.
Vita je dvakrat stopila na
stopničke. Da je v pravi formi, je dokazala že na tekmi
na balvanih, kjer je bila na
koncu tretja. V svoji paradni
disciplini, v težavnosti, je
naredila še korak naprej in
postala svetovna mladinska
prvakinja.
»Na prvenstvo smo se zelo
dobro pripravljali. Sama
sem dajala prednost težavnosti, kjer sem veliko pričakovala. Prvenstvo se je zame
dobro začelo, s tretjim mestom na balvanih, kar mi je
dalo dober zagon za težavnost. Po balvanih sem bila
malce razočarana, saj sem

Vita Lukan (druga z leve) in Luka Potočar v Bruslju.
bila vodilna po kvalifikacijah
in polfinalu. Vseeno sem
bila stopničk zelo vesela.
Hotela sem narediti še
dober rezultat v težavnosti,
kjer se mi je vse izšlo po
željah. Rusija mi prinaša
srečo, saj sem že lani osvojila naslov evropske prvakinje,« je povedala Vita Lukan.
Vita se bo v začetku oktobra
udeležila največjega letošnjega tekmovanja za mlade,
mladinskih olimpijskih iger

v Buenos Airesu v Argentini. Uspeh Vite je dopolnil
Luka Potočar. Luka je bil v
balvanih sedemindvajseti, v
težavnosti, kjer je najbolj
»doma«, pa je bil tik pod
najvišjo stopničko, na drugem mestu. »Balvani, na
katerih nisem imel posebnih pričakovanj in jih pred
prvenstvom nisem preveč
treniral, so bili dobro ogrevanje za težavnost. Na tekmo sem šel sproščeno in na

koncu mi ni veliko zmanjkalo za polfinale. Sem pa dobro občutil tekmovanje in glede tega mi je bilo v težavnosti veliko lažje. Cilj v težavnosti mi je bil, da odplezam
s čim manj napakami, kar
mi je tudi uspelo, in rezultat
je bil uvrstitev med dobitnike medalj. Blizu sem bil
tudi zlati medalji. Z zmagovalcem sva imela isti rezultat v polfinalu in finalu, zato
je odločal rezultat iz kvalifikacij,« je povedal Luka Potočar.
Odmor je bil za Vito in Luka
kratek, saj sta nastopila še
na Evropskem prvenstvu v
Bruslju, kjer so se merili na
balvanih. V maju sta bili v
Imstu še tekmi za Evropsko
prvenstvo v težavnosti in
hitrosti. Tekme v Imstu in
Bruslju so štele tudi za kombinacijo. Vita, nastopila je v
mladinski konkurenci, je
bila tretja na balvanih in
tudi tretja v kombinaciji
vseh treh disciplin. Luka je
nastopil v kadetski konkurenci in tudi osvojil bron v
kombinaciji.

V klanec zagrizla dvajseterica

Košarka
Košarkarski klub Radovljica z novim
predsednikom

Najhitrejši kilometer v klanec je odpeljal Matija Rimahazi in tako postal prvi absolutni zmagovalec
Radol'škega kronokilometra.

Košarkarski klub Radovljica gre v sezono 2018/2019 z novim
predsednikom. Mesto je zasedel Radovljičan Simon Zore.

Igor Kavčič

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

www.gorenjskiglas.si

25
EUR
+ poštnina
Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov,
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih.
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Radovljica – V nedeljo se je
izpolnila dolgoletna ideja
Blaža Boleta, da tudi v Radovljici organizirajo kolesarski
kronometer – vožnjo na čas.
Tekmovanje je bilo sicer
predvideno zadnjo avgustovsko nedeljo v sklopu
Dnevov Večno mladih fantov, zaradi slabega vremena
pa so ga prestavili za teden
dni. Za nemoten potek
Radol'škega kronokilometra
je skrbel organizacijski
odbor, v katerem so poleg
Blaža Boleta še Marjan
Tušek, Boštjan Lenac in
Andrej Golčman v sodelovanju s skupino prostovoljcev
Prava smer, Rekreacijskim
klubom Večno mladi fantje,
Pedalerji.org ter Občino
Radovljica. Trasa kronometra v dolžini enega kilometra,
tekmovalci so morali premagati 56 metrov višinske
razlike, je potekala po Cesti
svobode pod Radovljico do
Linhartovega trga in je kot
taka edinstvena v državi.
Tekmovanja se je udeležilo
dvajset kolesarjev v treh
kategorijah pri moških in

Župan Ciril Globočnik je najboljšim podelil priznanja in praktične nagrade: v sredini
absolutni zmagovalec Matija Rimahazi, ob njem pa levo drugouvrščeni Jakob Šmid in
desno tretji Gregor Matija Černe. / Foto: Boštjan Lenac
ženskah. Absolutni zmagovalec je bil Matija Rimahazi,
ki je progo edini uspel premagati v manj kot dveh
minutah. Za vzpon je porabil le minuto in 51 sekund in
zmagal v kategoriji do 35 let.
V kategoriji od 36 do 50 let
je bil najboljši Igor Ropič, z

rezultatom 2:10 je bil skupno četrti, med kolesarji nad
petdeset let je zmagal
Tomaž Dolar s časom 2:14.
V vsaki od kategorij je nastopila ena kolesarka, med
mladinkami Lara Gogala
(4:40), nad petdeset let
Matejka Prešeren (3:25), naj-

boljša v kategoriji 36 do 50
let Jerneja Mihevc s časom
2:46 pa je skupno dosegla
12. mesto. Dogodka se je
udeležil tudi profesionalni
kolesar Grega Bole, ki je od
župana Cirila Globočnika
prejel priznanje za športne
uspehe.
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Lepo vreme in složna
ekipa za vrh

Atletika
Lidija Pajk na atletskem veteranskem šesteroboju
v Čakovcu
V Čakovcu je konec avgusta potekal atletski veteranski šesteroboj. Slovenski atleti so tako v ženski kot tudi moški konkurenci in tudi ekipno zasedli četrto mesto. Zmagali so
Avstrijci pred Čehi in Madžari, za Slovenci pa so ostali Hrvati in Švicarji. Za Slovenijo je tekmovala tudi članica Atletskega kluba Radovljica Lidija Pajk, in sicer kar v treh disciplinah, v tekih na 400 in 1500 metrov ter v štafeti.

Tomaž Rotar je leto dni po Everestu osvojil še drugo najvišjo goro na svetu, 8611 metrov visoki K2.

So bile priprave za K2 kaj
drugačne?
"Priprave so bile zelo podobne kot takrat, ko sem se pripravljal za Everest. Vremenski pogoji pozimi so bili
odlični za turno smuko, za
ledno plezanje. Tako sem bil
lahko praktično vsak konec
tedna na turnih smučeh ali
plezal v ledu. Velika količina
snega je vzdržala do konca
aprila. Po koncu zimske
sezone sem bil na kolesu,
kjer sem na teden opravil od
6000 do 7000 višinskih
metrov. Pred Everestom sem
treniral samo ob koncih tedna. Sedaj sem dodal še sredine popoldneve."
Tokrat je bila velik problem
logistika, saj je K2 zelo odročen.
"Za razliko od Everesta je
K2 precej odročen. Do baze
se ne da priti z avtom. Od
Escole, zadnje vasice, do
katere se lahko pride z
avtom, je do baznega tabora
(nadmorska višina slabih

S fotografijo družine: tradicija na vrhu /Foto: Arhiv T. Rotarja
5000 n. m., o. p.) treba prehoditi 126 km. Za to pot
smo porabili deset dni. Hodi
se po Baltoru, najdaljšemu
ledeniku. Ves tovor nosijo
ljudje, saj tu ni jakov. Skupno smo imeli 240 pakistanskih nosačev in šerpe iz
Nepala. Številka se z vsakim
taborom zmanjšuje."
Je bila ekipa podobna kot
lansko leto?
"Ne. Z menoj v skupini je
bil britanski plezalec Jake
Mayer in tri šerpe."
Koliko je trajal celotni projekt K2, vzpon in sestop?
"Za Everest je za celotni projekt predvidenih devet tednov. Nam je uspelo v sedmih tednih. Za K2 je celotni
projekt časovno podoben
Everestu. S K2 sem bil po
mesecu in pol že doma. Od
doma sem šel 15. junija,
vrnil pa sem se 31. julija."
Kakšna je bila zadnja etapa
proti vrhu?
"Proti vrhu smo krenili 20.
julija ob desetih zvečer, iz
tabora štiri. Uro prej se je iz
močnega sneženja zjasnilo.
Poleg peterice iz naše skupine se nam je pridružilo še
osem plezalcev. Tehnično je

bil vzpon zelo zahteven,
poleg tega pa smo se spopadli še z obilico snega. Vrh
smo dosegli naslednji dan,
ob osmih zjutraj."
V tistem obdobju, ko ste
osvojili K2, so bile sila ugodne vremenske razmere,
kar za Karakorum, kjer se
nahaja K2, ni značilno.
"Napovedi, preden smo se
odpravili proti vrhu, so si bile
nasprotujoče. Edino, kar nas
je opogumljalo za naskok na
vrh, je bilo brezvetrje. Na
koncu smo imeli res lepo
vreme, kar je bil eden odločilnih faktorjev, da nas je
vseh trinajst doseglo vrh."
Poleg ugodnega vremena je
bila ključna tudi homogenost ekipe.
"Pa še kako. Trinajst se nas
je vzelo skupaj. Med nami je
zavladala prava karma, še
posebej tedaj, ko je bilo treba od četrtega tabora naprej
gaziti meter novega snega.
Visok sneg vzame veliko
energije, tako da na vrhu
nisem imel več dodatnega
kisika."
Je še kaj šlo narobe?
"Sam osebno sem se srečal
z dvema problemoma. Prvi

R
Plesni klub Mirandance vas vabi k vpisu v plesne tečaje
za mladino in odrasle v Lescah, na Koroški Beli, v Kranju,
Medvodah, Ljubljani ...

Začetek tečaja bo v soboto, 15. 9. 2018, ob 18. uri v
dvorani Kluba športa in zdravja, Alpska cesta 43, Lesce.
Vabimo vas tudi na plesni vikend, ki bo od petka,
12. 10., do nedelje, 14. 10. 2018, v Portorožu.
Prijave in informacije na 031/ 73 25 80 ali
www.mirandance.com ali pa na samem dogodku.

PRIČETEK SPLOŠNE
V A B TELESNE
ILO
VADBEVZAAOTROKE
BILO

Marsikdo se verjetno ne
V a b i m o so18.
t r o k9.e ponovno
, d a s e p rprične
i d r u ž i jso splošno
v a d b i v telesno
naši Alpski šoli.
Alpska šola SK Radovljica
zaveda, kako velik podvig
vadbo otrok od 4. do 9. leta. Vadba poteka 2 x tedensko po 1,5 ure +
sobote po dogovoru.
vam je uspel, saj ste šele četr- SPLOŠNA TELESNA VADBA
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 Poteka
ti Slovenec, ki je stal na K2.
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in
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igre igre z žogo rolanje
 za otroke stare od 4. let do 9. let

2
x
tedensko
splošna
telesna
vadba
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1,5
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+
sobote
po
dogovoru
kolesarjenje
pohodništvo
gimnastika
koordinacija
ravnotežje
"Po dolgih letih spet en SloSPLOŠNA TELESNA
VADBA elementi akrobatike smučarska telovadba …
atletika
 športne inosnovni
elementarne igre,igre z žogo,rolanje,kolesarjenje
venec na K2 (zadnji 2006
 pohodništvo,gimnastika,koordinacija,ravnotežje
zamejski Slovenec Roman

atletika,osnovni
akrobatike,smučarska telovadba
Poteka v telovadnicah osnovnih šolelementi
Radovljica,Begunje,Lipnica
in Žirovnica od septembra do junija
Prijave in več informacij na: www.radski.si
 za otroke
Benet, o. p.). Ta podvig
mi stare od 4. let do 9. let
PRIJAVE
prijave
informacij
na www.radski.si
 2 xvelitedensko splošna telesna
vadba po: 1,5
ure in+več
sobote
po dogovoru
res veliko pomeni. Prav
Z vadbo bomo pričeli po urniku od 16.9.
* oš Begunje pričnemo 1.10.
ko plezalcev se ne odloča
za
 športne in elementarne igre,igre
z žogo,rolanje,kolesarjenje
Info.tel.:
041 647 973 ( Bojan )
 pohodništvo,gimnastika,koordinacija,ravnotežje
K2, kar mi je samo potrditev,
 atletika,osnovni elementi akrobatike,smučarska telovadba
da nisem šibek. Tudi statistika tistih okrog 25 odstotkov,
ki umrejo na gori, ni najbolj PRIJAVE : prijave in več informacij na www.radski.si
Z vadbo bomo pričeli po u
spodbudna, kar še bolj pou* oš Begunje prič
darja, za kakšno goro gre. Ob
Info.tel.: 041 647 973 ( Bojan )
letošnjem rekordnem obisku bo ta odstotek umrlih
padel na približno dvajset
odstotkov. Kljub vsemu,
podobno kot na Everestu, na
vrhu nisem doživel nobene
evforije. Vso osredotočenost
sem usmeril na vrnitev."
Sončno vreme vam je omogočilo dobro dokumentacijo.
"Posnetki iz vrha so res nepozabni, neprecenljiva naložba,
in me bodo spremljali vse
življenje. Mi smo imeli srečo,
da smo doživeli vrh. Podobne
posnetke z vrha K2 imajo le
redki plezalci."

Baza in pogled na mogočni K2 /Foto: Arhiv T. Rotarja

Nogometaši Šobec Lesce so z visoko zmago s 4 : 1 odprli
sezono v 1. gorenjski ligi. Doma so bili boljši od ekipe Britofa. Gole za zmago so dosegli Jan Črnivec dva ter Miha Rozman in Rok Strašek. Liga letos zna biti zelo zanimiva. V njej
bodo igrali še lanski drugoligaš Zarica, tretjeligaši Šobec
Lesce, SIJ Acroni Jesenice in Bohinj. V ligi so še Bitnje, Britof, Niko Železniki, Škofja Loka, Visoko, Velesovo, Polet in
Preddvor. K slednjemu se Lesce jutri odpravlja na uvodno
gostovanje.

PLESNI KLUB MIRANDANCE, ZG. PIRNIČE 91 M, MEDVODE

Projekt osvojiti drugo najvišjo goro na svetu, 8611 metrov visoki K2, je bil v vaših
mislih že lansko leto po
osvojitvi Everesta. Je bila za
vas osvojitev najvišje gore
na svetu potrditev, da se lahko spopadete tudi s K2, ki
velja za eno najzahtevnejših
na svetu?
"Da se lotiš K2, je pogoj
osvojitev Everesta ali enega
od težjih osemtisočakov. Po
osvojitvi Everesta sem videl,
da imam še nekaj rezerve.
Ostalo je še kar nekaj moči.
Osvojitev Everesta je bil
velik plus, saj sem spoznal,
kaj pomeni plezati na goro,
visoko osem tisoč metrov in
več. Severna stran Everesta
je težka, a nam ni predstavljala nobenega problema.
K2 je tehnično neprimerljivo težji."

je bil ta, ko se mi je utrgala
vrv pri sestopu iz aklimatizacije. Imel sem srečo v
nesreči, saj sem se s številnimi odrgninami ustavil na
trebuhu na skalni snežni
strmini. Tam sem ostal nepremično, dokler mi ni šerpa
Am Pasang vrgel vrvi in me
rešil. Problem je bila slaba
kakovost vrvi in te so kasneje Američani zamenjali.
Drugi problem je bila višinska bolezen, ko sem se aklimatiziral na trojki. Vzpenjanje je bilo vsekakor prehitro
in zbolel sem za pljučnim
edemom. Zvečer sem dobil
vročino, kašljal sem in noč
prebil sede, da mi tekočina
ni zalila pljuč. Začel sem
jemati Nefidipin, ki ti pomaga, da se znebiš tekočine,
kar pa je zagotovo minus za
to višino. An Pasang mi je
skuhal neki čaj ogabnega
okusa. Pri spustu na dvojko
sem močno kašljal in čutil
veliko utrujenost. Do baznega tabora so bili to zame najdaljši kilometri. Srečo sem
imel, da sem bil zelo dobro
psihično pripravljen. V nasprotnem primeru se hitro
vdaš in obsediš. Še večji problem pa bi bil, če bi dobil
možganski edem, ko postaneš nerazsoden."

Ste se že odločili za nov podvig?
"Tik po osvojitvi vrha nikoli
ne delam planov za nov vrh.
Malo je treba vse skupaj
pozabiti, ubesediti in lažje
se odločiš za nov podvig."

TAEKWON-DO KLUB "RADOVLJICA", GRADNIKOVA CESTA 125, RADOVLJICA

Matjaž Klemenc

Nogomet
Leščani začeli z visoko zmago
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Taktična vaja
gorenjskih gasilk

Staršem in
rejnikom v oporo
Društvo Vzgon z jesenjo začenja sklop delavnic,
namenjenih staršem vedenjsko in čustveno
težavnih otrok in mladostnikov ter rejnikom in
drugim nadomestnim staršem.

Društvo Vzgon bo še to
jesen v prostorih Centra za
socialno delo Radovljica
začelo izvajati tako imenovane izkustveno-edukativne
delavnice, namenjene staršem vedenjsko in čustveno
težavnih otrok in mladostnikov ter rejnikom in drugim
nadomestnim staršem. Obe
vrsti delavnic se bosta izvajali v majhnih skupinah do
12 udeležencev in bosta zelo
izkustveno naravnani. Posamezna srečanja bodo zajemala kratka interaktivna
predavanja, pogovore, delo v
parih in skupinah, igro vlog,
ogled video vsebin. Delavnice bodo za udeležence brezplačne.
Projekt izvajanja izkustveno-edukativnih delavnic bo
trajal tri leta, omogoča ga
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
"V društvu Vzgon, ki smo
ga ustanovili leta 2007, se
združujemo strokovni delavci z namenom nudenja psihološke in psihosocialne
pomoči posameznikom,
družinam in skupinam.
Delujemo na območju Zgornje Gorenjske. Ministrstvo
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je
društvu Vzgon podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
izvajanja družinske politike," pojasnjuje predsednica
društva Verona Šuštar.
"Glavni program izvajamo

že dvanajsto leto. Razvili
smo ga z namenom, da bi
na področju Zgornje
Gorenjske svetovanje in psihoterapijo približali čim
večjemu številu prebivalcev,
predvsem pa tudi socialno
šibkejši populaciji, za katero
je storitev brezplačna. Program je namenjen vsem, ki
zaradi osebne stiske potrebujejo strokovno psihološko
pomoč. Vključijo se lahko
odrasli posamezniki, pari in
družine ter tudi starši, ki se
srečujejo z vzgojnimi dilemami.
Poleg glavnega programa že
nekaj let izvajamo tudi program Usmerjeni pogovori o
odnosih, ki je namenjen
osebam z motnjo v duševnem razvoju." Programe že
vrsto leto sofinancirajo občine Jesenice, Kranjska Gora,
Bled in Radovljica.
Delavnice za starše so letošnja novost. Izvajajo jih Verona Šuštar, zakonska in družinska terapevtka z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela z mladimi z vedenjskimi in čustvenimi težavami, Nina Pohar, univ. dipl.
socialna delavka, mediatorka in psihologinja Alenka
Rant, ki je izkušnje pridobila tudi kot izvajalka rejniške
dejavnosti.
V Radovljici se bodo začela
septembra, predvidoma ob
ponedeljkih. Prijave na delavnico za starše zbirajo na
tel. številki 031 391 357
(Verona Šuštar), za rejnike
pa na tel. številki 041 322
330 (Alenka Rant).

Predstavnice Gasilske zveze Radovljica, ki so sodelovale na skupni vaji gorenjskih gasilk.

Marjana Ahačič
Gasilke, članice Gasilske
zveze Gorenjska, so se sredi avgusta zbrale na šesti
taktični vaji, ki so jo tokrat
pripravili v občini Radovljica, na območju Osnovne
šole Lipnica. Na vaji je
tokrat sodelovalo kar šestdeset gorenjskih gasilk, ki
so na mesto vaje prišle kar
z dvanajstimi gasilskimi
vozili.
"Otroci so zanetili požar, ki
se je nato razširil na ostrešje šolske stavbe," je okoli-
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ščine, kakršne so si zamislili za vajo, pojasnila Manca
Pajk, predsednica komisije
za članice Gasilske zveze
Radovljica. Radovljiška
Gasilska zveza je namreč
tokrat prevzela organizacijo
in vodenje vaje gorenjskih
gasilk.
"Namen vaje je potrditev že
pridobljenega znanja, delo z
gasilskim orodjem pa tudi
prevzem pravilnih odločitev v
različnih situacijah, ki nastanejo na intervenciji. Za analizo vaje so poskrbeli trije ocenjevalci, ki so vajo ocenili kot

"Namen vaje je potrditev že pridobljenega
znanja, delo z gasilskim orodjem pa tudi
prevzem pravilnih odločitev v različnih
situacijah, ki nastanejo na intervenciji."
uspešno izvedeno," je zadovoljno povedala Manca Pajk.
Na vaji so sodelovale članice gasilskih zvez Kranjska
Gora, Jesenice, Tržič,
Kranj, Kokra in Radovljica,
Gasilsko reševalna služba
Jesenice pa jim je za pomoč
pri gašenju pripeljana

avto-lestev. "Celotno vajo
so izpeljale članice same.
Vse sodelujoče menijo, da
je tak način sodelovanja
med gorenjskimi gasilkami
potreben, saj tako utrdimo
svoje znanje in pridobimo
nove izkušnje," je še poudarila Manca Pajk.
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Gasilke, članice Gasilske zveze Gorenjska, so se sredi avgusta zbrale na šesti taktični vaji, ki so jo
tokrat pripravili na Osnovni šoli Lipnica.
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Kultura

Človek, kruh,
Slikarski dan na Zgoši
civilizacija, praznina
V hiši Pekarne Resman so zadnji torek v avgustu organizirali tradicionalno
srečanje slikarjev.

V nabito polni Galeriji Šivčeva hiša so v četrtek, 16. avgusta, odprli razstavo
del akademskega slikarja Darka Slavca.
Ivanka Korošec
Umetnik ima za sabo že 110
samostojnih in več kot 130
skupinskih razstav. Njegovo
delo ni le likovno, prostorsko
ali estetsko, ampak je predvsem duhovno. Navdihujejo
ga kozmos, neskončnost
prostora in časa ter vprašanje, kako je sam vpet v vse to
zunaj civilizacijskega okvirja. Pri iskanju odgovorov na
ta vprašanja posega po pred-

metih iz vsakdanjika, ki imajo globoke simbolne pomene, kot so kruh, miza ali prt.
Zanimajo ga imaginarne
strukture tega planeta,
nenavadna stanja, sistemi
skrivnostnosti, ki se pojavljajo v globinah morja ali ob
nenavadnih vremenskih
razmerah. V slikarskih delih
se je skušal ločiti od matere
Zemlje in zaplavati v prostor, v njegovo neznansko
globino ali pa v prepad, ki je

neskončen in črn. Zanimajo
ga mnoge stvari: vdih in
izdih, princip dajanja in
sprejemanja, gibanje proti
luči na koncu predora, pa
tudi tanka meja med iluzijo
in realnostjo.
Razstavo je odprla predstavnica ministrstva za kulturo
Minka Jerebič. V glasbenem
programu so nastopili pianistka Klara Hrovat, violinistka Metka Udovč in violinist
Felipe Jose Prenz.

Ivanka Korošec
Kot je v tej gostoljubni hiši
že v navadi, so se slikarji
najprej okrepčali z dobrim
domačim zajtrkom, nato pa
so nekateri v hiši, nekateri
pa na terenu začeli slikati.
Ustvarjali so: Vinko Bogataj
iz Lesc, Anka Marzidovšek,
Ivanka Kraševec, Ivan Žan
Prešeren iz Radovljice, Tone
Kavčič iz Kamne Gorice,
Rajko Bogataj iz Kranja,
Franc Rant iz Železnikov,
Vida Soklič iz Begunj in
Jana Strušnik iz Ljubljane.
Organizator Jože Resman je
povedal: »Letošnje srečanje
je že osmo, vsako leto smo
izbrali določeno temo, letos
pa smo izbor prepustili sli-

Skodelica kave in polet
v vesolje

RTOV
LINHADALIŠKI
GLE A
M
ABON

Knjižničarji vabijo na aktualno bralno akcijo.
s prebiranjem pisateljevih
del. Vsi, ki bodo v septembru prebrali najmanj eno
njegovo knjigo in si izpisali

najljubši citat, bodo v kavarne, ki so se odločile za sodelovanje z nami, povabljeni
na skodelico močne kave,«

za dosedanje abonente:
od 10. do 23. septembra
za nove abonente:
od 24. do 30. septembra

Čebelice in
čmrlji
ABONMA ZA
NAJMLAJŠE

za dosedanje abonente:
od 17. do 23. septembra
za nove abonente:
od 24. do 30. septembra
TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 9, RADOVLJICA

»V vseh enajstih enotah
bomo septembrske dni zajeli s polno žlico,« z navdušenjem pove Božena Kolman
Finžgar, direktorica knjižnice. "Z zaposlenimi že komaj
čakamo na začetek šolskih
dni in aktivnosti, ki pridejo
z roko v roki z njimi. V septembru se tako v knjižnici
začne bralna akcija Knjižnica – Ves@lje zakladov, v
okviru katere bodo vse do
konca marca 2019 otroci in
mladostniki za vsakih
sedem izposojenih knjig
nagrajeni s sladkim presenečenjem."
V Ivanu Cankarju posvečenem letu so pripravili tudi
posebno bralno akcijo za
odrasle – Skodelica kave.
»Stoletnice smrti pisatelja,
esejista in politika Ivana
Cankarja se bomo spomnili

akcijo na kratko predstavi
Kolman Finžgarjeva.
Skupaj z vrtci in osnovnimi
šolami bodo v vseh štirih
občinah (Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica) začeli tudi z
izvajanjem bibliopedagoških ur. »Na teh zabavnih,
poučnih in interaktivnih
uricah knjižničarji otrokom
predstavijo raznolike pravljične zgodbe in tako med
drugim v njih skušajo zasidrati ljubezen do branja in
knjig,« še doda Kolman Finžgarjeva.
September je sicer Nacionalni mesec skupnega branja in tako v okviru tega
matični enoti pripravljajo
posebno prireditev. Konec
meseca pa obeležujemo tudi
Evropski teden športa, zato
bodo na policah v ospredje
postavili literaturo, povezano s športom in vrhunskimi
športniki.

VABLJENI
K VPISU
ABONMAJEV

2018-1
9

V knjižnici s polno paro vstopajo v jesen. Utečenim in dobro sprejetim aktivnostim dodajajo nove, s
katerimi želijo obiskovalce povabiti v dom tisočerih zgodb.
Maja Šmitek

vlja tudi usmeritev oz.
pogled, kako se lahko poleg
ohranjanja dediščine ustvarja neka nova vrednost. Slikarski del je pri tem zelo
dobrodošel, saj slikarji vse to,
kar ščitimo kot naravno in
kulturno dediščino, prikazujejo na nov, svojstven način.«
Popoldne so slikarji končali
s slikanjem in postavili razstavo del v prostorih pekarne. Tako kot vsako leto so v
Pekarni Resman tudi letos
na soboto pred angelsko
nedeljo, ki je farni praznik,
organizirali sejem, na katerem so sodelovali okoliški
dobavitelji, kmetje in pridelovalci hrane. Za obiskovalce je bila na ogled tudi razstava slikarskih del.

karjem samim. Navedli smo
jim le smernice, da bi upoštevali letošnje leto čebel, ker
je za Slovenijo to posebnega
pomena. Vsakoletna slikarska srečanja so ustvarila že
precejšen fond slik – nekaj
jih je pri nas, nekaj jih imajo
slikarji sami. Načrtujem, da
bomo drugo leto pripravili
izbor, čez dve leti, ko bo
deseta obletnica, pa bomo
postavili posebno razstavo iz
tega izbora slik. Slovenija
ima ogromno različnih kvalitetnih stvari, povezanih z
naravo in kulturno dediščino. Bilo bi narobe, če ne bi
tega povezovali s poslovno
dejavnostjo. Naša hiša je stara 350 let in je zgodovinski
spomenik, hkrati pa predsta-

Blagajna Linhartove dvorane je v času prodaje
abonmajev odprta:
- med tednom od 9.00 do 11.00 in od 17.00 do 20.00,
- ob sobotah in nedeljah od 17.00 do 20.00.
Informacije vsak delovnik od 8.00 do 15.00 na
telefonski številki 04 537 29 00.
LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA
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Zanimivosti

Redovnica in uršulinka, ki je
življenje posvetila bogu in učenju
Sestra Mihaela Bizjak je Radovljičanom predstavila Marijo Heleno Vurnik, mlajšo sestro arhitekta Ivana Vurnika, ki je kot mlada redovnica najprej odšla v
misijone v Bangkok, kjer je bila kasneje predstojnica samostana in direktorica uspešne šole, nato pa skoraj dve desetletji delovala kot vrhovna svetovalka
predstojnice uršulink v Rimu.
Marjana Ahačič

Obiskal jih je tajski kralj

"Sestro Rafaelo sem prvič
srečala jeseni leta 1969, ko
sem prišla na pogovor glede
svoje poklicanosti in sprejema k uršulinkam v Ljubljani. Takrat je bila provincialka jugoslovanske province.
Ko sem se iz študentskega
naselja preselila k sestram,
sem se z njo pogosto srečevala, če je le bila doma in ne
v kakšni drugi skupnosti ali
na Hrvaškem, kamor je
hodila po službeni dolžnosti," je svoje poznanstvo z
Marijo Heleno Vurnik,
mlajšo sestro arhitekta Ivana Vurnika, opisala sestra
Mihaela Bizjak.
V pogovoru, ki ga je v okviru
letošnjega srečanja mest na
Venerini poti v Radovljici
zadnjo julijsko nedeljo vodila Alenka Bole Vrabec, je slikovito opisala življenjsko
pot in poslanstvo te (pre)
malo znane Radovljičanke,
izjemno sposobne in spoštovane ženske, ki je s svojim
neverjetnim znanjem –
govorila naj bi kar 16 jezikov
– osebnostno močjo in predanostjo v sredini prejšnjega stoletja pomembno vplivala predvsem na izobraževanje mladih na daljnem
Vzhodu, v Evropi in tudi
doma.

"Uršulinke v Siamu so se za
božič leta 1927 vselile v novo
hišo na kolih; ena stavba je
bila samostan, druga pa srednja šola. S. Rafaela je napravila izpit iz siamskega
jezika in bila sedem let
predstojnica samostana in
ravnateljica šole, ki je izobraževala od mature. Avgusta
1928 je hodilo v šolo že sto
otrok; iz leta 1938 imamo
zapis, objavljen v Slovencu,
v katerem je sestra Ksaverija
Pirc opisala o obisku mladega tajskega kralja na uršulinski šoli in iz katerega razberemo, da so imeli leta
1938 že štiristo učenk.«
Na Tajskem je od leta 1938
vladal mladi, trinajstletni
kralj kralj Ananda Mahidol,
ki je nekaj časa živel v Švici,
kjer je tudi študiral; 15.
novembra 1938 je obiskal
domovino in tudi uršulinsko
šolo, ki jo je tudi sam obiskoval kar dve leti; Sestra Ksaverija Pirc je dogodek opisala v
Slovencu: "Med kraljem in
kraljevo materjo je imela v

Mlajša sestra arhitekta
Vurnika
Sestra Rafaela – njeno krstno ime je Marija Helena – je
bila rojena 31. januarja 1898
v družini Janeza in Terezije
Vurnik. V družini se je rodilo osem otrok, a sta samo
dva preživela najzgodnejše
otroštvo, najstarejši Ivan in
14 let mlajša Helena, ki se je
rodila kot zadnja," pripoveduje Mihaela Bizjak. "Mama
je bila precej bolehna; rada
je hodila na Brezje in s seboj
jemala malo Marico, kot so
jo klicali domači. Ko je
ozdravela, je bila popolnoma prepričana, da se je to
zgodilo prav na priprošnjo
Marije Pomagaj, zato sta s
hčerko pogosto poromali na
Brezje."
Helena je osnovno, ljudsko
šolo obiskovala v Radovljici.
"Njen oče, podobar in rezbar, ki je leta 1910 delal oltar
v škofjeloški uršulinski cerkvi, se je odločil, da bo Heleno poslal v tamkajšnjo uršulinsko šolo. Tam je bila v
internatu, kjer so imeli pouk
v nemškem jeziku; v slovenščini so poučevali le v šoli,
kamor so dekleta vsakodnevno prihajala od zunaj.

Sestra Rafaela Vurnik
Helena se je zato zelo zgodaj dobro naučila nemško.
Ker je bila silno nadarjena,
se je lahko že čez dve leti
vpisala na uršulinsko učiteljišče, kjer je preživela štiri
leta, do mature. V tem času
jo je vedno bolj pritegovalo
redovno življenje. Uršulinke
so namreč skrbele ne le za
dobro izobrazbo deklet,
temveč tudi za socialni razvoj in vidik ter za kulturno
in misijonsko ozaveščanje,"
pojasnjuje Bizjakova.

Navdušenje nad
misijonom
V Heleni Vurnik se je vso
mladost prebujal čut za delo
v misijonu. Leta 1918 je po
maturi naredila prve zaobljube in še naprej študirala,
pedagoške vede, leta 1921 je
naredila večne zaobljube in
bila nato poslana na Pedagoško akademijo v Zagreb.
Leta 1923, ko se je vrnila, je
začela poučevati na učiteljišču v Škofji Loki, a zraven
ves čas razmišljala o tem, da
bi se podala v svet. Njeno
navdušenje je delila njena
vrstnica sestra Ksaverija Pirc
iz Ljubljane, še navede
Mihaela Bizjak.

Na pot, v Bangkok
Najprej sta razmišljali o
Aljaski, sestra Rafaela je
sanjala tudi o Kitajski, a sta
na koncu pristali na Tajskem, je povedala Mihaela
Bizjak. "Takrat so v misijonih zelo potrebovali učiteljsko moč; na Tajskem sploh,
saj tam šolanje vse do leta
1919 ni bilo obvezno. Le

dvajset odstotkov fantov in
komaj dva odstotka deklic je
hodilo v šolo. Nato je kralj
Vajiravudh, absoluten
monarh, a zelo zavzet za
izobraževanje, vplival na to,
da je ministrstvo izdalo
zakon o obveznem šolanju
otrok. Ko je torej po letu
1921 šolanje postalo obvezno za vse, so še kako potrebovali učiteljski kader. Škof
Rene Perros, ki je bil pristojen za območje tedanjega
Siama – država se je šele leta
1939 preimenovala v Tajsko
– je vabil uršulinke, naj pridejo tja, in vrhovna predstojnica uršulink sestra Angela
Lorenzutti, tudi Slovenka po
materi Ani Božič, ki je svojo
redovniško pot prav tako
začela v Škofji Loki in bila
nato zaradi njenih izjemnih
sposobnosti poklicana v
Rim, je pritrdilno odgovorila
na škofovo prošnjo. A leta
1924 še ni bilo jasno, kam
bodo sestre, ki so se javile za
misijon, poslali – na Kitajsko ali v Bangkok. Tako ob
vkrcanju na ladjo za Singapur 23. oktobra 1924 v Marseillu štiri mlade sestre
uršulinke, dve iz Slovenije,
Francozinja in Belgijka,
niso vedele, kam natančno
gredo. Šele v Singapurju so
jih z brzojavko obvestili, da
gredo v Bangkok. Ker tam o
njihovem prihodu niso bili
dovolj zgodaj obveščeni, so
se za nekaj mesecev nastanile v sobici v bolnišnici, ki so
jo vodile sestre sv. Pavla, da
si opomorejo od poti. Tam
so se najprej naučile siamskega jezika, pomagale v
bolnišnici in iskale prostor
za življenje."

no svetovalko tedanji predstojnici uršulink in da bo
morala oditi v Rim. "Zanjo je
bila to velika žrtev. Slišala
sem, da je še v Rimu kdaj
pojokala ob misli na Bangkok. A bila je žena vere in je
odločno odšla po poti, ki ji je
bila namenjena. V Rimu je
ostala 18 let, do leta 1966. V
tem času je obiskovala province na vseh kontinentih,
kjer smo navzoče. Najbolj pa
je bila odgovorna za slovanske dežele, kamor se je kljub
komunizmu pogumno
odpravljala. Na obiske je
hodila v civilni obleki, da je
lahko prodrla do vseh sester,
tudi do tistih, ki so delale v
tovarnah in so živele po raznih stanovanjih ali pa v koncentracijskih samostanih,
kamor so strpali sestre vseh
mogočih redov. V Rimu je
bila v zelo pomembnih trenutkih življenja vesoljne
Cerkve, saj je v tem času
zasedal in izdal svoje dokumente za prenovo Cerkve
Drugi vatikanski koncil. Študirala je koncilske odloke, se
poglabljala v študij Svetega

Sestra Mihaela Bizjak s pranečakinjo Marije Helene
(Rafaele) Vurnik Mirjano Žumer Pregelj, vnukinjo arhitekta
Ivana Vurnika, po predavanju v Radovljici
posebni vrsti svoj prostor
mati Rafaela kot predstojnica hiše – in torej kot kraljeva
gostiteljica. Tako se je v
odmorih mogla pogovarjati z
visokimi gosti, ki so kazali
veliko zanimanje za našo
šolo. Tako dovršeno je igrala
svojo vlogo, kot bi bila zrasla
na dvoru." Nekaj dni po kraljevem odhodu so sestre iz
kraljeve pisarne dobile nakaznico za petsto pikalov.

pisma in gojila globoko notranje življenje. Kljub globokemu duhovnemu življenju
je stala trdno na tleh. Dobro
je poznala svet, v katerem so
živele sestre v spremenjenih
okoliščinah zaradi nacionalizacije samostanov in šol.
Spodbujala jih je k študiju in
uporabi sodobnih sredstev
pri katehezi. Z njenim posredovanjem so katehistinje
pridobile nove katehetske in
teološke revije iz tujine."

Vrhovna svetovalka
v Rimu

Pomembna sogovornica

Leta 1947 so jo na eni od njenih poti na Javo obvestili, da
je bila imenovana za vrhov-

Kot nekdanja misijonarka je
bila imenovana tudi za tajnico misijonov v generalatu.

Bila je odgovorna za sodelovanje z mednarodno organizacijo Unesco, poučevala je
verouk v župniji vrhovne
hiše in pomagala pri verskem, kulturnem in družabnem življenju Slovencev v
Rimu. Dr. Maksimilijan
Jezernik se spominja: "Pri
vsem delu sem se oprl na
uršulinke, tudi ekonomsko.
S. Rafaela je imela pozicijo
in vpliv. Kadar so prišli azijski škofje v Rim, so prišli
najprej k njej na pogovor in
šele nato so šli v Vatikan …
Imela je vpliv na slovenstvo
v Rimu. Vsi so vedeli, da je
Slovenka. Bila je vljudna in
je poznala družbene in politične razmere v svetu. Stala
je na svojih nogah."

Nazaj v Jugoslavijo
Po izteku mandata vrhovne
svetovalke leta 1966 je bila
imenovana za provincialko
jugoslovanske province
(Slovenija in Hrvaška) in se
preselila v Ljubljano. "Prizadevala si je, da bi se sestre,
ki so po nacionalizaciji
samostanov in šol odšle v
druge province ali se zaposlile v državnih službah, vrnile in prenehale delati v državnih službah. Na različnih
uradih in ustanovah je skušala doseči, da bi vrnili prvotne samostanske prostore.
Redovnice ter katehistinje je
spodbujala k izobraževanju
na teološki fakulteti in branju tuje literature. Zavedala
se je vloge žene pri vzgoji
otrok in mladine," poudarja
Mihaela Bizjak. "Sestra
Rafaela je bila neutrudna,
ko je šlo za spoštovanje in
dvig dostojanstva žene v
družbi in Cerkvi. Zato je
spodbujala redovnice in druge žene, predvsem katehistinje, k čim boljši izobrazbi,
da bi lahko dale čim kvalitetnejši prispevek pri svojem
apostolskem delu.

Življenje v Ljubljani
Zadnje obdobje svojega življenja je Rafaela preživela v
skupnosti v Ljubljani. "Prav
v letih od 1976 pa do 1983
sem z njo živela v isti skupnosti; takrat je že odložila
odgovorne službe, bila pa je
dragocen svetilnik s svojo
prijaznostjo, človeško toplino in poznavanjem naše
mednarodne ustanove, je
pogovor zaključila sestra
Mihaela Bizjak, redovnica,
po rodu s Koroške Bele,
katere življenjska in redovniška pot je v mnogočem
podobna poti sestre Rafaele.
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Vaške igre v
obnovljenem domu
Tudi letos so v Ljubnem za konec poletja pripravili Vaške igre. Tokrat jih je dež, ki je prejšnjo soboto
vztrajal ves dan, pregnal v dvorano športnega društva, a to zagnanih tekmovalcev iz osmih skupin ni
prav nič motilo. Letošnji zmagovalci: Sončki 2008 – ta star.

Tokrat se je v Ljubnem na
Vaških igrah pomerilo osem
ekip: Sončki 2008 – ta star,
Sončki 2008 – ta mlad,
Lubn Power, Chpinners,
Oldtajmer, Pr'tepenci, Lepo
složni in 5 srečnih kmetavzov. Pomerili so se v šestih
igrah, ki jih je skupaj s sodelavci pripravil Matej Pagon:
v postavljanju piramide iz
plastičnih lončkov, metanju
krompirja z brisačo, metanju žogic prek mize za nami-

zni tenis, zadetku v luknjo,
odboju žogice in igri presenečenja. Zmage se je tokrat
veselila ekipa Sončki 2008
– ta star.
Veselo in sproščeno prireditev si je ogledal tudi župan
Ciril Globočnik, ki ga je dolgoletni predsednik športnega društva Vili Praprotnik
ob tej priložnosti z veseljem
povabil v obnovljeni dom
športnega društva.
"Dom športnega društva je
bil zgrajen leta 1935; po vojni je služil kot kino dvorana,

Vaške igre so bile tokrat v dvorani športnega društva.

lep dan kliče

Željko Kozinc

TI
O
LOŠKEP
em,
50 izletov po Selšk
Poljanskem
in Žirovskem

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

Krajepisec Željko
Kozinc nas s
svojim
značilnim
srčnim
doživljanjem,
ki ga poznamo
že iz njegovih
sedmih
izletniških
knjig, vabi k
naravnim in
kulturnim
biserom tega
prelepega
dela
domovine.
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kasneje pa kot skladišče
kemične tovarne Podnart,"
je Praprotnik opisal zgodovino stavbe. "V letih 1968–
1972 je bil delno obnovljen,
leta 1990 pa je prišel v last
Športne unije Slovenije – in
od takrat nismo dobili nobenih sredstev za obnovo več,
saj nismo bili lastniki objekta. K sreči nam je pred petimi leti z veliko pomočjo
Občine Radovljica uspelo
dobiti dom nazaj; lastnica je
za šestdeset let občina, športno društvo pa ga upravlja."

Z obnovo doma so resno
začeli leta 2014. Zamenjali
so zunanja vrata in okna,
lani celotno električno napeljavo in razsvetljavo ter izolirali in obložili strop. Lani so
zamenjali še vseh 17 notranjih vrat in dotrajane radiatorje, ves dom prebelili in
dodatno osvetlili veliko dvorano, kjer so za piko na i, kot
pravi Praprotnik, zamenjali
še pod. Dela so letos končali
z izolacijo odra, obnovo
fasade in pleskanjem lesenih oblog.

Ekipe so se pomerile v šestih različnih igrah.
Dvorana je vse dni v tednu
polno zasedena; v njej potekajo treningi namiznega
tenisa, prstometa in pilatesa, aerobika in običajna
telovadba ter seveda pevske
vaje domačega pevskega
zbora. Ob sobotah jo oddajajo za razne zaključene
družbe in praznovanje obletnic, sicer pa dom poleg
športnikov uporabljajo tudi
pevci, gasilci, krajevna sku-

pnost za proslavo in podružnična šola.
"Narejenega je bilo zelo veliko, za kar se zahvaljujem
vsem, ki so udarniško pomagali pri obnovi doma, županu Cirilu Globočniku,
Romani Šlibar Pačnik z
občinske uprave in svetnikom Občine Radovljica, ki
so podprli proračunski
denar za obnovo doma," je
še povedal Vili Praprotnik.

Navijači so napolnili dvorano.

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravlja v sodelovanju z LUR – Čebelarsko razvojno izobraževalnim
centrom Gorenjske, Čebelarsko zvezo Gorenjske in ČD Radovljica

DAN MEDU V KULINARIKI
FESTIVAL MEDU

Sobota, 22. septembra 2018, v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah od 10. ure dalje
PROGRAM
10.00 »Od zunaj z medom, od znotraj s kurjekom! Med v kulinariki in gastronomiji« - prof.dr. Janez Bogataj, etnolog
11.30 Predstavitev bogatega medenega menija z medom ter degustacija – Marija Arh Ivanšek
15.00 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu
16.00	Predstavitev medenega menija z zmagovalno jedjo »VOU« - slastna govedina z vlivanci treh okusov in zelenjavo in degustacija
– Marija Arh Ivanšek in Sandi Marolt
17.00 Od čebel do celičnega zdravja – Marija Merljak, svetovalka za zdravo prehrano
 TRŽNICA Z BOGATO PONUDBO ČEBELJIH PRIDELKOV IN IZDELKOV IN DOBROTAMI Z LOKALNIH KMETIJ
 U STVARJALNE DELAVNICE IN DRUŽABNE IGRE ZA OTROKE IN ODRASLE: IZDELAVA ČEBELIC IZ GLINE, IZDELAVA
DRAŽGOŠKIH KRUHKOV, ISKANJE ČEBELJEGA ZAKLADA
 MEDENE PIJAČE
 DEGUSTACIJA RAZLIČNIH VRST MEDU
 ORGANIZIRANI OGLEDI ČEBELNJAKA IN ČEBELARSKEGA CENTRA S PREDSTAVITVIJO ČEBELARSTVA
in še vrsta spremljevalnih aktivnosti. Podrobnosti programa najdete na www.czs.si.
Ste že pokusili tradicionalne jedi pripravljene na sodoben način z različnimi vrstami medu:
BAKALCO, ŽLIKROFE, PEHTRANOVE ŠTRUKLJE S HRUŠKAMI KUHANIMI V RDEČEM VINU, PAJTIČKE, ŽELŠEVKO, …
Obiščite nas na Dnevu medu v kulinariki in vse to in še več boste lahko pokusili brezplačno!
Čebelarji ste še posebno vabljeni, da se dogodka udeležite in prinesete letošnji med. Terenska svetovalca Janez Markič
ter Tomaž Pintar vam bosta pomagala določiti vrsto medu, svetovala vam bosta pri vključevanju v sheme kakovosti,…
Ne zamudite priložnosti za druženje, zabavo, odkrivanje novih spoznanj, izmenjavo medsebojnih izkušenj
in povezovanje čebelarjev in vseh ljubiteljev medu!

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, BRDO PRI LUKOVICI 8, LUKOVICA

Marjana Ahačič
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Kultura
Poskočno v sezono

Nikina prva razstava
posvečena očetu Iztoku
Mlada umetnica iz Radovljice Nika Vezovišek je pripravila svojo prvo razstavo likovnih del, ki jo je
posvetila pokojnemu očetu Iztoku. Njenim slikam je skupen motiv vesolja.
Urša Peternel

Na delavnicah s priznanimi plesalci in koreografi so
plesalci društva BPS Radovljica tudi poleti nadgrajevali
svoje plesno znanje. / Foto: Tina Božič

Marjana Ahačič
Po uspešno zaključeni sezoni, ki se je konec junija sklenila z odmevnimi uvrstitvami na državnem prvenstvu v
modernih tekmovalnih plesih, radovljiški plesalci Plesnega društva BPS v jesen
vstopajo dejavno.
Že avgusta so v sodelovanju
s priznanimi plesalci in
koreografi pripravili več
delavnic, na katerih so plesno znanje nabirali tako njihovi člani kot drugi. Vpisi v
skupine različnih plesnih
zvrsti za vse starostne skupine so se za letošnjo sezono
že začeli, enako velja za plesne treninge, v teh dneh pa
se v društvu pripravljajo na
poseben plesni dogodek v
osrčju narave.
V Završnico k baru Zavrh
skupaj z Motoric movementom in društvom GOR v

soboto, 8. septembra, od 12.
ure dalje vabijo tako plesalce
kot gledalce. Dogodek so
poimenovali 'Back 2 SQL
Summer Jam' in predstavlja
mejnik na hip hop freestyle
področju na Gorenjskem. V
sodelovanju z društvom
Motoric movement začenjajo z novim tradicionalnim
druženjem za vse ljubitelje
plesa in hip hop kulture.
Ime dogodka pa ni le povezano z začetkom šolskega
leta. Pred štirimi desetletji
se je na zabavi z DJ Kool
Hercom rodil hip hop, opozarjajo organizatorji.
Plesalci se bodo ob bučnem
navijanju gledalcev v dvobojih oziroma 'battlih' pomerili v kategorijah hip hop, break dance in house. Za registracijo bodo morali odšteti
deset evrov, gledalci pa za
predvidoma devet ur plesnih užitkov polovico manj.

V Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku je bila v
avgustu na ogled razstava
likovnih del mlade umetnice iz Radovljice Nike Vezovišek. Svojo prvo razstavo je
poimenovala Svet sanj,
posvetila pa jo je pokojnemu
očetu Iztoku, po katerem je
tudi podedovala čut za umetnost. Že kot majhna deklica
je sedela ob njem, ko je
ustvarjal, in se čudila, kako
lahko ustvari nekaj tako
čudovitega iz vsake stvari, ki
jo prime v roke. Tako je tudi
Nika že kmalu začela risati

in ustvarjati, letos pa je
dozorela tudi ideja o prvi
samostojni razstavi. Tako je
svoja likovna dela javnosti
(ob veliki podpori mame
Suzane) predstavila na Slovenskem Javorniku.
"Posamične poslikave
ustvarjam podnevi in ponoči, predvsem pa vedno samo
takrat, ko imam inspiracijo.
Skupaj z glasbo me odnese
v sanje ... Ko rišem, se prestavim v drug svet, drugo
dimenzijo, v svoje vesolje
..." je povedala Nika. Zato je
njenim slikam, ki jih ustvarja s svinčnikom, črnim flomastrom in barvami, sku-

... in Nika danes, pri dvajsetih, pred eno svojih umetnin.

Nika z očetom Iztokom, ko je bila še majhna deklica ...

GA

KNJI
A
V
O
N

pen motiv vesolja. "Cilj
mojega likovnega ustvarjanja je, da bi vsak človek v slikah videl svojo zgodbo. Vsaka od njih ima globlji pomen
..." Razstavi je dala naslov
Svet sanj, saj verjame, da so
sanje magične in ji vselej
pokažejo prav tisto, kar v
določenem trenutku potrebuje za svoj naslednji korak.
Nika sicer končuje Ekonomsko gimnazijo in srednjo
šolo Radovljica, smer medijski tehnik, kam jo bo odne-

slo v prihodnosti, pa še ne
ve. Kot pravi, jo zanima
ogromno stvari, od glasbe,
ki jo vedno spremlja, do filmov, sanj, podzavesti, različnih kultur ... "Zakaj smo
tu? Kako deluje vesolje? Kaj
je naš namen? Kako deluje
človeška psiha in čustva?
Kakšen je namen vsakega
posameznika?" so vprašanja, o katerih razmišlja Nika,
ki si želi, da bi morda lahko
svoje likovno znanje izpopolnila tudi kje v tujini.

Razstava ob jubileju
območne obrtne zbornice

Jelena Justin

POZDRAVLJENE, 4
GORE

V galeriji Avla Občine Radovljica so v četrtek odprli razstavo fotografij ob petdeseti obletnici delovanja
Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica.

www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič
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Na ogled je 48 fotografij, ki
so delo članov Fotografskega društva Radovljica, na
njih pa so zabeležene obrtne
dejavnosti članov zbornice.

"Da jih fotografiramo, smo
se odločili zato, ker so nekatere obrtne dejavnosti že
postale del zgodovine. Nekaj
jih je v izumiranju, saj jih
ves čas nadomeščajo nove
tehnologije," je povedala
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Kolarstvo Rok Sitar, Spodnji Otok / Foto: Žarko Petrovič

predsednica zbornice Marija Hudovernik. "Želeli smo
predstaviti čim več različnih
dejavnosti, ob tem pa pokriti
vse štiri občine, ki sodijo v
okvir naše zbornice." Izbor
za razstavo je izmed 300

Cilj razstave je
ohraniti spomin na
obrti, kakršne smo
poznali nekoč in
danes.
fotografij pripravila tričlanska komisija, v kateri so
sodelovali arhitekt in fotograf Jaka Gnilšak ter Jože
Biček in Pavla Podobnik,
predstavnika zbornice.
"Verjamemo, da smo z razstavo dosegli svoj cilj: ohraniti spomin na obrti, kakršne smo poznali nekoč in
danes, tudi za prihodnje
generacije," je še poudarila
Marija Hudovernik.
Razstava bo v prostorih
Občine Radovljica na ogled
od 26. septembra. Nato jo
bodo postavili še v Gorjah,
na Bledu in v Bohinju.
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Prireditve
PETEK, 21. september

Od 7. septembra do 28. septembra
2018

Gajin svet, ob 19.00, mladinska romantična komedija,
Linhartova dvorana, Radovljica*

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice,
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Pravjična jogica za otroke, ob 16.30, delavnico za otroke vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Christopher Robin, ob 18.00, družinska pustolovščina, Linhartova
dvorana, Radovljica*

PETEK, 7. september

Razstave
Razstava fotografij ob 50-letnici OOZ Radovljica, od 6. septembra do
26. septembra, Galerija Avla, Občina Radovljica

Pravičnik 2, ob 20.00, akcijski triler, Linhartova dvorana, Radovljica*

Bikec Ferdinand, ob 18.00, animirana komična pustolovščina,
sinhronizirano, Linhartova dvorana, Radovljica*
Knjigarna, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

Nagradni foto natečaj, od 10. septembra do 28. septembra, Knjižnica
A. T. Linharta Radovljica

SOBOTA, 22. september
Festival medu in Dan medu v kulinariki, od 10.00 do 18.00,
Čebelarski center, Lesce

SOBOTA, 8. september
Rojstvo Device Marije ali mali šmaren in molitveni dan za nove
duhovne poklice, Slovensko Marijino narodno svetišče na Brezjah

Skrivnostno življenje mačk, ob 16.00, družinska animirana pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica*

Skrivnostno življenje mačk, ob 16.00, družinska animirana pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica*

Christopher Robin, ob 18.00, družinska pustolovščina, Linhartova
dvorana, Radovljica*

Megalodon: Predator iz globin, ob 18.00, ZF-akcijski spektakel,
Linhartova dvorana, Radovljica*

Koncert New Swing Quartet, ob 20.00, trg pred baziliko Marije
pomagaj na Brezjah*

Črni Kkklanovec, ob 20.00, biografska komična drama, Linhartova
dvorana, Radovljica*

Pravičnik 2, ob 20.00, akcijski triler, Linhartova dvorana, Radovljica*

Stare analogne fotografske kamere, ves mesec, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice, ves mesec, Knjižnica A. T.
Linharta Radovljica
Vurnikov trg s knjižnico A. T. Linharta, ves mesec, A. T. Linharta
Radovljica
Razstava Anton Janša v luči svetovnega dneva čebel, do konca februarja 2019, Čebelarski muzej, Radovljica

NEDELJA, 23. september
Dan vojaškega vikariata, ob 10.00, sveta maša, Slovensko Marijino
narodno svetišče na Brezjah

NEDELJA, 9. september
Skrivnostno življenje mačk, ob 16.00, družinska animirana pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica*

Z zvezdico (*) so označene prireditve z vstopnino.
Več informacij o posameznih prireditvah je na voljo na spletni strani www.
radolca.si/kaj-poceti/. Dogodke za
objavo v napovedniku pošljite po elektronski pošti na turizem@radolca.si.
Za tedensko obveščanje o dogodkih se
prijavite na naš elektronski naslov.
Organizatorji prireditev si pridržujejo
pravico do spremembe programa.

Skrivnostno življenje mačk, ob 16.00, družinska animirana pustolovščina, Linhartova dvorana, Radovljica*

Megalodon: Predator iz globin, ob 18.00, ZF-akcijski spektakel,
Linhartova dvorana, Radovljica*

Plesna terapija, ob 18.00, romantična komedija, Linhartova dvorana,
Radovljica*

Črni Kkklanovec, ob 20.00, biografska komična drama, Linhartova
dvorana, Radovljica*

Terminal, ob 20.00, kriminalna drama, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 25. september

SREDA, 12. september

Rozine rozince, ob 19.30, predstava, Knjižnica A. T. Linharta,
Radovljica

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica
Izgubljena med valovi, ob 20.00, romantična drama, Linhartova
dvorana, Radovljica*

Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Mošenjski dnevi
prihodnji konec tedna

Na obali Chesil, ob 20.00, romantična drama, Linhartova dvorana,
Radovljica*

Marjana Ahačič

SREDA, 26. september

ČETRTEK, 13. september
Vsi vejo, ob 20.00, psihološki triler, Linhartova dvorana, Radovljica*

ČETRTEK, 27. september

PETEK, 14. september
11. Mošenjski dnevi, ob mraku, Podoknica Nedeljskega dnevnika
PR'KUFC – domačija v spodnjem delu Mošenj

Poletavci in NajPoletavci, ob 17.00, zabavna predstava Mini cirkusa
Bufeto, Vurnikov trg, Radovljica

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadbo za dojenčke in mamice vodi
Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Whitney, ob 20.00, biografski dokumentarec, Linhartova dvorana,
Radovljica*

Pravjična jogica za otroke, ob 16.30, delavnico za otroke vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

PETEK, 28. september

Milo za drago, ob 18.00, triler, Linhartova dvorana, Radovljica*

Jogica za dojenčke, ob 15.30, vadba za dojenčke in mamice,
vodi Petra Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Legenda o konkubini, ob 20.15, domišljijski misteriozni spektakel,
Linhartova dvorana, Radovljica*

Pravjična jogica za otroke, ob 16.30, delavnico za otroke vodi Petra
Arula, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Turistično društvo Mošnje
bo tudi letos organiziralo
Mošenjske dneve, tokratni
so že enajsti po vrsti. Prireditev se bo začela v petek,
14. septembra, ob mraku – s
podoknico Nedeljskega
Dnevnika na domačiji Pr'
Kufc (v spodnjem delu
Mošenj proti Globokem). V
soboto, 15. septembra, se
dogajanje seli pred Kulturni

dom, kjer bodo od 13. ure
dalje stojnice z domačimi
izdelki in tradicionalna
ponudba domače kuhinje.
Obiskovalci bodo lahko uživali v prikazih starih običajev in družabnih igrah, ki jih
društvo pripravlja v sodelovanju s Podružnično šolo
Mošnje, organizirani bodo
vodeni ogledi muzeja,
Mošenjski dnevi pa se bodo
zaključili z zabavo z ansamblom Strmina Express.

SOBOTA, 15. september
11. Mošenjski dnevi, od 13. ure dalje, domača kuhinja, stojnice z
domačimi izdelki, prikaz starih običajev in družabne igre v sodelovanju z OŠ Mošnje, vodeni ogledi muzeja, zabava z ansamblom
Strmina Express, Mošnje

interier

Pohištvo za vaš dom
www.zakelj-interier.si

Moja žirafa, ob 17.00, otroški film, pripovedovanje v slovenščini,
Linhartova dvorana, Radovljica*
Milo za drago, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana, Radovljica*

ZAKELJ

NEDELJA, 16. september
Moja žirafa, ob 16.00, otroški film, pripovedovanje v slovenščini,
Linhartova dvorana, Radovljica*

PRENOVILI SMO SALON, Z NOVIMI KUHINJAMI ALPLES

Izgubljena med valovi, ob 18.00. romantična drama, Linhartova
dvorana, Radovljica*
Vsi vejo, ob 20.00, psihološki triler, Linhartova dvorana, Radovljica*

TOREK, 18. septembra
Očistimo Slovenijo 2018: pogovor Kaj bomo z vsemi smetmi?, ob
10.00, Ljudska univerza, Radovljica
Beremo s tačkami, 16.30, Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

SREDA, 19. september
Očistimo Slovenijo 2018: delavnica Sešijmo Re.Vrečko, ob 10.00,
Ljudska univerza, Radovljica
Ta veseli klub, ob 16.45, druženje za otroke od 5. do 11. leta,
Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Ekopraznik na biodinamičnem učnem vrtu pri OŠ A. T. Linharta
Radovljica, od 15.00 do 18.00, srečanje ob zaključku pete vrtnarske
sezone z Ekopraznikom
15. kolesarski izlet pred dnevom brez avtomobila, ob 16.00, start bo
na igrišču OŠ A. T. Linharta, Radovljica
Glasova preja, ob 19.30, gost preje bo dr. Ernest Petrič, Knjižnica A.
T. Linharta, Radovljica
Plesna terapija, ob 20.00, romantična komedija, Linhartova dvorana,
Radovljica*

POHIŠTVO ŽAKELJ D.O.O., GOROPEKE 1, ŽIRI

ČETRTEK, 20. september

razstavljeni novi modeli
večja izbira materialov in barv
kuhinjo prilagodimo vašemu prostoru
IZMERA NA DOMU. Pokličite za termin!

-60%
.9.
1.-29
JE
KUHIN
E
NA VS PLES
AL

Popust velja za naročilo od 1. do 29.9.2018 za gotovinsko ali TRR plačilo, za leseni del kuhinje.

Salon Žakelj LESCE, Alpska cesta 62

T: 04/53 53 548

E: lesce@zakelj-interier.si
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Za zaključek so šli
na izlet

Dež ni bil ovira
Letošnji, že 44. pohod Večno mladih fantov na Stol je zaznamovalo deževno vreme. Kljub slabši
udeležbi se je v Prešernovi koči zbralo 27 najbolj vztrajnih pohodnikov.

Izlet na Goričko je bil nagrada za celoletno uspešno delo v
kulturnem društvu.

Marjana Ahačič
Kulturno društvo Kropa je
ob zaključku letošnjega poletja popeljalo svoj podmladek
– oba otroška pevska zbora
in obe otroški gledališki skupini – na izlet na Goričko. "Z
avtobusom smo se v jutranjih urah podali na pot iz Krope na Goričko. Opazovali
smo okolico, povedali kaj o
Goričkem, o pokrajini, o
geografiji območja in naposled prispeli na cilj ..." je pot
opisal Anže Habjan.
Obiskali so mesto Grad in
doživljajski park Vulkanija,
kjer so spoznavali delovanje
vulkanov, razvoj zemlje,
veliko smo izvedeli o vulka-

nu na Goričkem, ki je pred
tremi milijoni let zadnji
bruhal na območju današnje Slovenije.
S turističnim vlakcem so se
popeljali še po prelepi okolici mesta Grad, si ogledali
opuščen kamnolom tufa, v
katerem so v večjih kosih
tufa opazovali mineralna
zrnca olivina. Nato so se
podali še na mogočno grajsko poslopje gradu Grad.
"Izlet smo zaključili s kosilom na lepem griču, kjer
smo občudovali lepote Goričkega. Izlet je bil nagrada za
celoletno uspešno delo v
društvu. Otroci so bili navdušeni!" je še povedal Habjan.

Radovljica – Lahko bi rekli,
da je bil letošnji simbol
pohoda – povečana laterna s
svečo na sredini – ravno
pravšnji za rezanje megle
pred Prešernovo kočo pod
Stolom, kjer je bilo v primerjavi s preteklimi leti, ko so
krstili nove pohodnike,
tokrat precej tišje. No, o simbolu kasneje, zagotovo pa
lahko potrdim, da v dolgoletni zgodovini pohoda Večno
mladih fantov na Stol, ta že
44 let poteka zadnjo soboto v
avgustu, je le redko zabeleženo slabo vreme, kot smo ga
bili planinci deležni letos. To
je bil tudi razlog za nekoliko
nižje število pohodnikov kot
v preteklih letih, kljub temu
pa se je v deževnem vremenu do Prešernove koče pod
Stolom povzpelo 27 najbolj
vztrajnih, od tega 24 Večno
mladih fantov, ki so se jim
pridružile tudi tri predstavnice nežnejšega spola. Tudi
letos niso manjkali zadnja
leta redni udeleženci pohoda
iz sosednje Hrvaške.
Druga polovica članov
Rekreacijskega kluba Več-

Foto: Slavi Dekleva

Igor Kavčič

V dežju in megli je skupinska fotografija pohodnikov nastala kar v Prešernovi koči.
no mladih fantov se je
pohoda udeležila do Valvasorjevega doma oziroma do
Zabreške planine. Letošnji
pohod je skupaj štel 51 udeležencev in šest članov Gorske reševalne službe, ki so
tudi letos budno skrbeli za
pohodnike, ki so zagrizli v
strmino karavanškega očaka. Vzpon je potekal brez

Golf za dober namen
Marjana Ahačič
Hokejski zvezdnik Anže
Kopitar in poslovnež Joc
Pečečnik sta tudi letos združila moči za dober namen in
konec avgusta že osmič zapored na blejskem golfskem
igrišču pripravila dobrodelni
turnir. V preteklih letih so na
dobrodelnih turnirjih, ki jih
podpirajo Kopitarjeva ekipa
AK11 skupaj s številnimi
športnimi imeni ter mnogimi prijatelji in podjetniki iz
kroga poznanstev Joca Pečečnika in njegove Skupine
Interblock, zbrali skoraj 330
tisoč evrov; letos se je ta znesek povečal še za skoraj 165
tisoč evrov. S svojimi prispevki so dogodek podprla števil-

na uspešna slovenska podjetja in tudi znana slovenska
imena, eden izmed gostov na
letošnjem dobrodelnem turnirju pa je bil tudi norveški
smučar Henrik Kristoffersen. Z zbranimi sredstvi
bodo organizatorji dobrodelnega turnirja pod okriljem
Ustanove Rdeča žoga, Fundacije SBC, pomagali socialno ogroženim družinam in
posameznikom, Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice ter trem mladim in nadarjenim športnikom. V letošnjem letu pa bo
kar četrtina zbranih sredstev
namenjena tudi novemu projektu – ustanovitvi letovišča
za otroke iz socialno ogroženih družin.

Predsednik Večno mladih fantov Marko Pangerc ob treh
večnih mladeničih, ki so na goro ponesli letošnji simbol
laterno, Janku Sebastijanu Stušku, Dragu Rozmanu in
Bojanu Trseglavu

težav, saj so bili vsi pohodniki dobro pripravljeni na
vreme, goro pa tako ali tako
že dobro poznajo. Ob spustu do Valvasorja je zadovoljstvo nad tem pokazal
tudi dolgoletni vodja pohoda Miro Pogačar.
Naj se vrnem k letošnjemu
simbolu pohoda. Letos je
bila to čudovita povečana
laterna, težka nekaj več kot
deset kilogramov. Visoka je
okrog 75 centimetrov in
široka mogoče polovico
tega. Iz bakra je simbol tudi
tokrat izdelala oblikovalka
Aja Bohinjc. Simbole za
pohod izdeluje od leta 2009.
Pred njo jih je izdeloval
mojster Janez Gašperšič iz
Krope. "Ko sem bila v svoji
prvi službi v UKO Kropa, je
bil Janez kot mojster graverske delavnice moj mentor.
Od njega sem se naučila
cizelerstva, in ko je zbolel, je
dejal, da sem edina, ki lahko
naredi tako dobro kot on,
jaz. Tako sem od svojega
mojstra podedovala vsakoletno izdelavo velikega simbola. Seveda, kadar je ta iz
bakra, trikrat v zadnjih letih
je bil ta namreč iz lesa," je
povedala Aja, ki se vsako
leto z veseljem loti simbola,
saj ji ta vedno predstavlja
nov izziv. Najti mora pravo
razmerje med zamislijo in
izvedbo, saj vsak simbol
oblikuje in tudi sama izdela.

V zadnjih letih so tako izpod
njenih rok nastajali kavni
mlinček, golida, "peglez'n",
"ribež'n", vedro ... "Fantje
samo sporočijo, kateri simbol bi radi, izdelavo pa prepustijo moji domišljiji. Običajno imam celo pomlad
časa zato, le letos so me
nekoliko presenetili šele
julija, in moram priznati, da
sem imela kar precej 'dren',
da mi je uspelo narediti do
roka."
Simbol so s ponosom na
goro ponesli trije dolgoletni
člani večno mladih, Janko
Sebastijan Stušek, Drago
Rozman in Bojan Trseglav,
in seveda vso pot skrbno
pazili nanj, da ni bil na
dežju. V Prešernovi koči so
pohodniki z minuto molka
počastili tudi spomin na
nedavno preminulega dolgoletnega dejavnega člana
Večno mladih fantov Jožeta
Kapusa.
Po vrnitvi v dolino smo
pohodniki in drugi obiskovalci dogodka v atriju Radovljiške graščine, kamor nas je
pregnal dež, prisluhnili štirim pihalnim orkestrom,
poleg domačega še orkestrom iz Ljubljane, hrvaškega
Umaga in sosednje Avstrije,
zvečer pa je publiko zabaval
Bid Bang pod vodstvom Blaža Trčka ter pevskima gostoma Aniko Horvat in Mitjo
Šinkovcem.

Filip Baumgartner: zmaga in poškodba

Anže Kopitar je konec avgusta na igrišču za golf spet
organiziral dobrodelni turnir. / Foto: Primož Pičulin

Kranjska Gora – V Kranjski Gori je 15. avgusta potekala
Kranjskogorska 10ka, tek na deset kilometrov, na katerem je
bil najhitrejši Radovljičan Filip Baumgartner. To je bil njegov
prvi nastop po dobrem letu dni, ko je tekel na Nočni 10ki na
Bledu in bil tretji. Vmes je bil poškodovan. Zanimivo, da je
v Kranjski Gori letos zmagal prvič v svojem drugem nastopu. Tekel je že kot sedmošolec in se takrat navdušil nad tem
športom. Zadnje leto je treniral po lastnem občutku, pred
tem je bil najprej v radovljiškem atletskem klubu, nato je v
Ljubljani treniral pod vodstvom našega najuspešnejšega
maratonca Romana Kejžarja. Letošnji cilj Filipa Baumgartnerja je bil Triatlon jeklenih v Bohinju, na katerega se je
dobro pripravljal. Žal pa se ga ni mogel udeležiti. Znova ga
je doletela smola. Prav na teku v Kranjski Gori si je poškodoval desno stopalo.

Filip Baumgartner v družbi Italijanke Jessice Tieni,
zmagovalke Kranjskogorske 10ke v ženski konkurenci.

