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Marjana Ahačič

V sklopu investicij ob nad-
gradnji železniške proge je 
tudi obnova nadvoza nad 
železnico na Gradiški poti 
proti pokopališču v Radov-
ljici. Ureditev obsega sana-
cijo cestišča, postavitev 

novih ograj, ureditev odvod-
njavanja in prenovo vodovo-
da ter javne razsvetljave. 
Obstoječe cestišče bo po 
obnovi širše za širino ploč-
nika za pešce, to je za 1,2 
metra, pločnik bo v konzol-
ni izvedbi. Širina cestišča 
bo po sanaciji omogočala 
srečevanje dveh osebnih 
vozil. Nadvoz je dotrajan, 

pravijo na občinski upravi 
in pojasnjujejo, da so se za 
to, da bodo dela izvedena 
med sedanjo zaporo želez-
niške proge, odločili, ker bo 
na ta način čas obnove kraj-
ši, stroški pa bistveno nižji. 
Vrednost del bo 380 tisoč 
evrov.

"Izvedba zahteva gradnjo 
armiranobetonske konstru-
kcije v celotni širini nadvo-
za, zato ni mogoča fazna 
izgradnja, ločeno na levi in 
desni polovici cestišča in z 
delno zaporo ceste. Tako bo 
v času del veljala popolna 
zapora prometa po nadvozu 
predvidoma od 1. julija do 1. 
avgusta," so pojasnili.

Zaradi obnove 
zaprta cesta 
Nadvoz nad železnico na poti proti pokopališču 
bodo zaradi dotrajanosti temeljito obnovili, zato 
bo cesta ves julij zaprta. Obnovljeni most bo za 
dober meter širši kot doslej, kar bo omogočalo 
ureditev pločnika na obeh staneh ter dovolj 
prostora za srečevanje osebnih vozil.

Po obnovi bo cestišče širše in bo omogočalo srečevanje 
dveh osebnih vozil, pločnik bo na obeh straneh ceste.

Nagrajenke in nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom na odru Kulturnega doma v Kropi / Foto: Gorazd Kavčič

V času del, predvidoma ves julij, bo veljala 
popolna zapora prometa po nadvozu. Dostop do 
pokopališča z osebnim avtomobilom ne bo 
mogoč, omogočen bo le prehod za pešce in 
kolesarje. Za pogrebe in nujne službe bo 
zagotovljen interventni dostop.

Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik je 
tako sredi junija na krajši 
slovesnosti, ki so jo pripravi-
li v Kulturnem domu v Kro-
pi, izročil priznanja občin-
skim nagrajenkam in nagra-
jencem.
Plakete Antona Tomaža Lin-
harta so prejeli Vilma Krava-
nja Gosnik za udejstvovanje 
na področju ljubiteljske kultu-
re, Kulturno-turistično druš-
tvo Kamna Gorica za turistič-

no promocijo kraja, ohranja-
nje tradicije in bogatenje kul-
turnega življenja v skupnosti 
in Petja Zorec za uspehe v 
modnem oblikovanju.
Pečate Občine Radovljica je 
župan izročil Slavici Soršak 
za prostovoljstvo v društvih 
in projektih, Urošu Štefeli-
nu, kuharskemu mojstru iz 
Vile Podvin, ob prejemu 
Michelinove zvezdice za 
dosežke na področju kulina-
rike in turizma ter Marjanu 
Mohoriču za vzorno obnovo 

rojstne hiše dr. Lovra Toma-
na v Kamni Gorici. Medaljo 
Občine Radovljica pa so za 
promocijo turistične desti-
nacije prejeli sodelujoči v 
projektu Okusi Radol'ce: 
Turizem in kultura Radov-
ljica, Gostilna Avguštin, 
Gostišče Draga, Gostilna 
Kunstelj, Gostilna Lectar, 
Gostilna Pr' Tavčar, Gostiš-
če Tulipan, Restavracija 
Center, Restavracija Tabor, 
Vila Podvin in Vinoteka 
Sodček.

Župan je nagrajencem česti-
tal za dosežke in se jim 
zahvalil za njihovo delovanje, 
s katerim bogatijo javno živ-
ljenje v svojem in širšem 
okolju. Kulturni program slo-
vesnosti so oblikovali režiser 
in scenarist Rok Andres, sop-
ranistka Liza Šparovec ob 
spremljavi kitarista Zorana 
Kaličanina in člani dramske 
in literarne skupine Kultur-
nega društva Kropa.

V Kropi priznanja za 
občinske nagrajence
Ker decembra prireditve ob občinskem prazniku zaradi epidemije ni bilo mogoče izpeljati, je Občina 
Radovljica krajšo slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj pripravila nekaj mesecev kasneje.

2. in 3. stran

Koncerti, kino in Okusi Radol'ce 
– posebno živahni bodo poletni 
četrtki v Radovljici. 
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Prireditve se 
vračajo

Dobre tri kilometre dolgo 
pot v Predtrškem gozdu 
so temeljito obnovili.
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Gozdna 
učna pot

OBČINSKE NOVICE

Seja občinskega sveta
Potrdili so rebalans proraču-
na in sprejeli sklep o podeli-
tvi naziva častni občan 
Avguštinu Mencingerju.
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TURIZEM

Kamp za družine
Tudi v River Campingu Bled 
pod Lescami se je začela 
prava poletna sezona.
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ŠPORT

Najhitrejši je bil Robič
Športno društvo Mošnje bilo 
prejšnjo soboto organizator 
že 32. Mošenjskega teka.
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ZADNJA

Odličnjaki pri županu
Tudi letos je župan sprejel 
učence štirih osnovnih šol, 
ki so v vseh razredih dosegli 
povprečje ocen najmanj 4,5.
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 OBČINA RADOVLJICA

Razpis za priznanja odličnim dijakom

V 7. številki Deželnih novic, ki so izšle 4. junija 2021, in na 
spletnih straneh www.radovljica.si v zavihku Razpisi in objave 
je objavljen občinski razpis, na katerega se lahko prijavijo 
dijaki, ki so v šolskem letu 2020/2021 zaključili srednješolsko 
šolanje z odličnim uspehom v vseh štirih letnikih, in zlati 
maturanti. Prejeli bodo priznanje in denarno nagrado. Rok za 
oddajo vlog je petek, 27. julij 2021. 

Občinska uprava Občine Radovljica
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"Danes smo se v Kropi zbra-
li, da se poklonimo občin-
skim nagrajenkam in nagra-
jencem, ki prav tako bogati-
jo javno življenje v svojem 
in širšem okolju. Tokratno 
slovesnost smo pripravili s 
krepko zamudo, saj bomo 
izročili priznanja, podeljena 
decembra. Slovesnost pote-
ka tudi ob manjšem številu 
gostov, upam pa, da v res še 
zadnjih zdihljajih epidemi-
je," je zbrane v dvorani Kul-
turnega doma Kropa nago-
voril župan, zadovoljen, da 
se je slovesnost odvijala na 
popolnoma prenovljenem 
odru dvorane kulturnega 
doma, za katerega, je pouda-
ril, lepo skrbita Krajevna 
skupnost Kropa in Kulturno 
društvo Kropa.
"Za ohranjanje dragocene 
Krope si prizadevamo tudi 
po velikem projektu obnove 
komunalne in cestne infras-
trukture, končanem pred 
petimi leti. Lani smo, prav 
tako z uspešno pridobitvijo 
nepovratnih sredstev, uredi-
li še rake in trg pred gostilno 
Pr' Kovač, pred tem tudi trg 
pred cerkvijo. Kar predolgo 
je na nujno obnovo čakala 
Klinarjeva hiša s Kovaškim 
muzejem, ki smo jo razgla-
sili za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, pa drža-
va za ta izjemni objekt kul-
turne dediščine doslej žal ni 
imela posluha. Celovita 
obnova bo trajala več let – 
letos bomo pripravili projek-
tno dokumentacijo, pridobi-
li gradbeno dovoljenje in 
obnovili streho in ostrešje. 
Vsi skupaj si želimo tudi 
ureditve javne površine v 
okolici kulturnega doma in 
trgovine," je povedal župan. 

Plakete A. T. Linharta 
Plakete Antona Tomaža Lin-
harta je župan izročil Vilmi 
Kravanja Gosnik, Kultur-
no-turističnemu društvu 
Kamna Gorica in Petji 
Zorec, ki pa se podelitve ni 
mogla udeležiti.
Vilma Kravanja Gosnik, 
vodja Podružnične šole 
Ovsiše in učiteljica razred-
nega pouka, je občinsko 
priznanje prejela za uspeš-
no udejstvovanje na področ-

ju ljubiteljske kulture. Že 25 
let vodi otroško folklorno 
skupino Voše. V tem času 
so pod njenim umetniškim 
vodstvom nastale številne 
izvirne in domišljene odrs-
ke postavitve. Mladi plesalci 
in godci bogatijo kulturno 
življenje tako na svoji šoli 
kot na matični šoli v Lipnici 
in na domačem odru kultur-
nega doma v Podnartu, je 
zapisano v obrazložitvi. 
Na mladi rod prenaša boga-
to kulturno dediščino. Mla-
dim omogoča ustvarjalno 
preživljanje prostega časa, 
pri tem pa postanejo pravi 
mali mojstri v plesanju, pet-
ju, igranju in nastopanju, 
tudi pred zahtevno javnos-
tjo. Vsako leto pripravijo 
nove in izvirne koreografije, 
s katerimi sodelujejo na 
območni reviji otroških fol-
klornih skupin. S svojimi 
nastopi popestrijo dogodke 
doma in tudi v tujini. 
Dejavna in nepogrešljiva je 
tudi v Kulturnem društvu 
Podnart, kjer je že vrsto let 
članica upravnega odbora. 

Kulturno-turistično društvo 
v Kamni Gorici je priznanje 
občine prejelo za turistično 
promocijo kraja, ohranjanje 
tradicije in bogatenje kultur-
nega življenja v skupnosti. 
Društvo vsako leto organizi-
ra tradicionalne prireditve, 
ki v kraj privabijo številne 
goste: spuščanje barčic, Pod 
cvetočim gankom, Languso-

ve dneve in koledniško pre-
pevanje. Kljub epidemiji jim 
je lani uspelo pripraviti jubi-
lejne, že dvajsete Langusove 
dneve, vključno s slikarsko 
kolonijo. Na vseh so v kraju 
doslej gostili več kot štiristo 
slikarjev iz Slovenije in 
zamejstva. Društvo je evi-
dentirano kot nosilec nesno-
vne kulturne dediščine za 
enoto spuščanja barčic.
V Muzejski hiši Mežnarija 
predstavljajo zgodovino kra-
ja, pomembne krajane in 
stare običaje. Za promocijo 
kraja so člani društva poskr-
beli tudi s predstavitvenimi 
panoji in z usmerjevalnimi 
tablami, zgibanko in v zad-
njih letih z bogato in aktual-
no spletno stranjo. V okviru 
društva že 15 let deluje tudi 
Mešani pevski zbor Lipnica, 
ki bogati prireditve v kraju, 
organizira srečanje pevskih 
zborov in gostuje v Sloveniji 
in zamejstvu. 
Kulturno-turistično društvo 
Kamna Gorica bogati kul-
turno življenje v ožji in širši 
skupnosti, skrbi za turistič-
no promocijo kraja, ohranja 
tradicijo in opozarja na zgo-
dovino ter prispeva k ureje-
nosti in ponudbi kraja.

Petja Zorec je plaketo A. T. 
Linharta prejela za uspehe v 
modnem oblikovanju. Je 
oblikovalka moške mode, ki 
deluje pod istoimensko bla-
govno znamko. Svoje kolek-
cije in druge oblikovalske 
projekte samostojno ali kot 
članica društva Squat redno 
predstavlja v Sloveniji in 
tujini. Za svoje delo je preje-
la številne državne in med-
narodne nagrade. Zaposle-
na je tudi kot asistentka na 
Katedri za oblikovanje tek-
stilij in oblačil na Naravoslo-
vnotehniški fakulteti. 
Po Srednji šoli za oblikova-
nje in fotografijo Ljubljana, 
smer modno oblikovanje, je 
zaključila magistrski študij 
oblikovanja tekstilij in obla-
čil na Naravoslovnotehniški 

fakulteti. Zadnja leta študija 
je preživela kot članica kole-
ktiva Young@Squat, pro-
dornega podmladka Društva 
za neodvisno modo, umet-
nost in oblikovanje Squat. 
Blagovna znamka moške 
mode Petja Zorec drzno 
združuje protislovne teme, 
ki se odražajo v oblikovno 
izrazitih "pret-a-porter" 
kolekcijah in izpolnjujejo 
zahteve vsakdanjega življen-
ja. Z uporabo tradicionalnih 
tekstilnih tehnik in tehnolo-
ških novosti kolekcije lah-
kotno združujejo strogost in 
igro, umirjenost in hitrost, 
udobje in svečanost ter so 
namenjene univerzalnemu 
posamezniku.

Pečati Občine Radovljica
Pečate Občine Radovljica je 
župan izročil Slavici Soršak, 
Urošu Štefelinu in Marjanu 
Mohoriču.

Slavica Soršak je občinsko 
priznanje prejela za prosto-
voljstvo v društvih. Dolgolet-
na prostovoljka pri Združe-
nju borcev za vrednote NOB 
Radovljica vrsto let prizadev-
no organizira pohode z Mla-
ke v Dražgoše ob obletnici 
dražgoške bitke in druge 
prireditve združenja. 
Več kot trideset let je tudi 
članica Plavalnega kluba 
Radovljica. Vsako leto se 
udeleži prostovoljne delov-
ne akcije za pripravo Kopali-

Priznanja za občinske 
nagrajence
1. stran

Marjana Ahačič

Tako od 16. junija dalje ni 
več mogoče oddajanje vlog 
po elektronski poti brez var-
nega elektronskega podpisa 
s kvalificiranim potrdilom, 
so sporočili z radovljiške 
enote Centra za socialno 
delo Gorenjska.
Z iztekom epidemije prene-
ha tudi avtomatično meseč-
no podaljšanje pravic iz jav-
nih sredstev. Tako za letne 
pravice centri za socialno 

delo odločajo o podaljšanju 
pravic po uradni dolžnosti (v 
obliki informativnega izra-
čuna ali odločbe), za meseč-
ne pravice (to so pravica do 
denarne socialne pomoči, 
varstvenega dodatka, plačila 
prispevka za obvezno zdrav-
stveno zavarovanje, kritja 

razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev ali sub-
vencije najemnine), ki se 
iztečejo v juniju 2021, pa 
morajo upravičenci do 30. 
junija vložiti vlogo za podalj-
šanje pravice, da ne bo priš-
lo do prekinitve upravičeno-
sti.
Od 1. julija dalje začneta 
roka za dokazovanje namen-
ske porabe izredne denarne 
socialne pomoči in za pred-
ložitev dokazil, ki sta se izte-
kla v času razglašene epide-
mije, teči znova.
Pri vlogah za denarno soci-
alno pomoč, varstveni doda-
tek, plačilo prispevka za 
obvezno zdravstveno zava-
rovanje, kritje razlike do pol-
ne vrednosti zdravstvenih 
storitev in subvencijo naje-
mnine, vloženih v juniju, se 
premoženje (razen prihran-
ki in vrednostni papirji) še 
vedno ne upošteva pri ugo-
tavljanju materialnega polo-
žaja. Od 1. julija pa se pre-
moženje ponovno upošteva 
pri ugotavljanju materialne-
ga položaja, še opozarjajo na 
centru za socialno delo.
Za dodatna vprašanja so 
občanom na voljo na tele-
fonski številki 04 537 14 00.

Konec epidemije 
prinaša spremembe

Ko se je sredi meseca iztekla epidemija covida-19, 
je prenehal veljati tudi odlok o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja 
okužbe v upravnih zadevah.

Tone Kavčič, KTD K. Gorica Vilma Kravanja Gosnik 
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Zbrali smo se, da se poklonimo nagrajenkam in nagrajencem, ki bogatijo javno življenje v 
svojem in širšem okolju, je zbrane nagovoril župan Ciril Globočnik. 
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Slavica Soršak 
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Od 16. junija ni več 
mogoče oddajanje vlog 
brez elektronskega 
podpisa, preneha tudi 
avtomatično mesečno 
podaljšanje pravic iz 
javnih sredstev. 
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Med prejemniki priznanj, ki 
so jih podelili na slovesnosti 
ob trideseti obletnici osamo-
svojitve in dnevu slovenske 
policije, je tudi Ribiška druži-
na Radovljica. Bronasti znak 
policije za sodelovanje je na 

predlog lokalne policijske 
postaje prejela za dolgoletno 
sodelovanje pri varstvu in 
ohranjanju narave, prepreče-
vanju nezakonitega ribolova 
in razvoju dobrih partnerskih 
odnosov v skupnosti. Prizna-
nje sta iz rok namestnika 
generalnega direktorja polici-
je Stanislav Vrečar in direkto-
rice Policijske uprave Kranj 
Melite Močnik v imenu ribi-
ške družine sprejela predsta-

vnika RD Radovljica Matej 
Šparovec in Roman Zupanc.
Kot je pojasnil Roman 
Zupanc, policija posamezni-
kom in organizacijam priz-
nanja podeljuje za širjenje 
varnostne kulture, za zaslu-
ge in prispevek k razvijanju 
in krepitvi varnosti, za 

pomoč policiji ali za sodelo-
vanje in pomoč v posamez-
nih varnostnih akcijah.
"Ribiči smo na prejeto priz-
nanje ponosni, saj to potrju-
je pravo pot in prvi smisel 
sodelovanja, zlasti med poli-
cisti in ribiškimi čuvaji," je 
poudaril upravni odbor ribi-
ške družine, ki se tudi v 
imenu vseh članov policiji 
zahvaljuje za izkazano zau-
panje.

Ribiški družini 
priznanje policije

Gospodar RD Radovljica Matej Šparovec ob sprejemu 
priznanja, ki mu ga je izročil namestnik generalnega 
direktorja policije Stanislav Vrečar / Foto: arhiv PU Kranj

šča Radovljica na poletno 
sezono. Je tudi dolgoletna 
članica sodniškega zbora, ki 
skrbi za nemoten potek 
sojenj na plavalnih tekmo-
vanjih v Radovljici. Sodeluje 
v programu Društva upoko-
jencev Radovljica Starejši za 
starejše. Starejšim nesebič-
no pomaga, da lahko čim 
dlje živijo kakovostno in 
ostanejo doma. 
Slavica Soršak živi s skrbjo 
za druge, vedno na poti od 
ene do druge srčne naloge, 
ki izboljšujejo življenje v 
naši skupnosti, je zapisano v 
obrazložitvi.

Uroš Štefelin, kuharski moj-
ster iz Vile Podvin, je občin-
sko priznanje za dosežke na 
področju kulinarike in turi-
zma dobil ob prejemu Mic-
helinove zvezdice.
Uroš Štefelin kuha že od 
mladih nog; začel je ob svoji 
stari mami, profesionalni 
kuharici. Po opravljeni sred-
nji šoli se je izpopolnjeval v 
priznanih restavracijah in 
hotelih, tudi v tujini. Pred 
osmimi leti se je podal na 
samostojno pot in s poslov-
no partnerko Marcelo Klofu-
tar obudil Vilo Podvin. Sku-
paj sta jo napolnila s tradici-
jo in sodobnostjo, z idejami 
in energijo ter različnimi 
dogodki. Lani sta prevzela še 
butični hotel na Linharto-
vem trgu v Radovljici.
S svojimi kuharskimi mojs-
trovinami oživlja in posoda-
blja stare slovensko-gorenj-
ske jedi in preko njih pred-
stavlja bogastvo naše dežele. 
Za svoje dosežke v kulinari-
ki in turizmu je prejel več 
priznanj in nagrad, ki jih je 
v letu 2020 kronala Micheli-
nova zvezdica. S to prestiž-
no blagovno znamko je des-
tinacijo Radovljica postavil 
na kulinarični zemljevid 
sveta in omogočil njeno 
nadaljnjo promocijo kot traj-
nostno naravnano za vrhun-
ska gastronomska doživetja.

Marjan Mohorič je pečat 
Občine Radovljica prejel za 
vzorno obnovo rojstne hiše 

dr. Lovra Tomana v Kamni 
Gorici
Kot je zapisano v obrazloži-
tvi, je Marjan Mohorič od 
začetka šestdesetih let prej-
šnjega stoletja lastnik mogo-
čne rojstne hiše velikega 
domoljuba, pesnika in poli-
tika dr. Lovra Tomana v 
Kamni Gorici. Njene obno-
ve se je skupaj s svojim 
pokojnim bratom lotil zav-
zeto, predano in strokovno. 
S pozornostjo na detajle in 
materiale mu je uspelo 
predvsem z lastnimi sreds-
tvi, delom in vztrajnostjo 
ohraniti pristnost in dušo te 
bogate fužinarske hiše. 
Vzorno obnovljeno hišo, ki 
po obnovi spet sije v svoji 
veličini, je bilo mogoče opa-
zovati na svečanosti ob 150. 
obletnici smrti dr. Lovra 
Tomana avgusta lani. Izve-
dena obnova pa je zgled 
vsem lastnikom, ki želijo 
obnoviti stare slovenske 
domačije, kako strokovno in 
z lastnim angažmajem 
ohraniti našo kulturno dedi-
ščino.

Medalja Občine 
Radovljica
Župan Ciril Globočnik je 
medaljo Občine Radovljica 
izročil sodelujočim v projek-
tu Okusi Radol'ce, to so: 
zavod Turizem in kultura 
Radovljica, Gostilna Avguš-
tin, Gostišče Draga, Gostilna 
Kunstelj, Gostilna Lectar, 
Gostilna Pr' Tavčar, Gostišče 
Tulipan, Restavracija Center, 
Restavracija Tabor, Vila Pod-
vin in Vinoteka Sodček, pre-
jeli pa so jo za promocijo 
turistične destinacije.
Okusi Radol'ce so združenje 
lokalnih gostincev, ki so se 

leta 2013 zavezali k skupni 
promociji, predvsem pa k 
povezovanju in medseboj-
nem sodelovanju. Prednost 
dajejo lokalnim sestavinam 
in gostoljubju v vseh letnih 
časih. 
Kuharski mojstri navdih za 
jedi črpajo iz okolja, v kate-
rem so zrasli in se oblikova-
li. Ponekod v jedeh ohranja-
jo tradicionalno pripravo, 
drugod pa jim nadenejo 
novo kulinarično preobleko 
ter jih na svojevrstne načine 
oživijo. 
Vsako leto v mesecu novem-
bru gostilne in restavracije, 
združene pod znamko Oku-
si Radol'ce, vabijo na izbra-
ne menije, ki so plod sode-
lovanja z lokalnimi dobavi-
telji. Z ulično prehrano se 
predstavljajo na dogodkih v 
starem mestnem jedru 
Radovljice, ob večjih prire-
ditvah pa pripravljajo 
tematske kulinarične ponu-
dbe – v času Festivala čoko-

lade ponujajo čokoladne, v 
septembru pa medene 
menije.

Med nagrajenci tudi 
študentje
Med nagrajenci so tudi štu-
dentje, ki so lani z odliko 
opravili zaključni letnik štu-
dija in diplomo in so zato 
prejeli posebna priznanja in 
denarno nagrado za nadalj-
nje strokovno izpopolnjeva-
nje. To so Ines Jelenec iz 
Radovljice, profesorica 
matematike in računalniš-
tva, Igor Jurekovič iz Radov-
ljice, magister sociologije, 
Katarina Klinar z Brezij, 
diplomirana inženirka labo-
ratorijske biomedicine, Leja 
Mauko s Posavca, diplomi-
rana psihologinja, Manca 
Uršič iz Radovljice, diplomi-
rana literarna komparativis-
tka in slovenistka, in Grega 
Vauhnik iz Radovljice, 
magister prava.

Uroš Štefelin /Foto: Gorazd Kavčič

Program sta obogatila odlična glasbenika: sopranistka Liza 
Šparovec in kitarist Zoran Kaličanin /Foto Gorazd Kavčič

Na domačem odru so se v skeču Kropa je en vel'k mest' predstavile tudi odlične kroparske 
ljubiteljske igralke Alma Jelenc, Špela Habjanič in Petra Krasnič. /Foto Gorazd KavčičMarjan Mohorič
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Sodelujoči v projektu Okusi Radol'ce: zavod Turizem in kultura Radovljica, Gostilna 
Avguštin, Gostišče Draga, Gostilna Kunstelj, Gostilna Lectar, Gostilna Pr' Tavčar, Gostišče 
Tulipan, Restavracija Center, Restavracija Tabor, Vila Podvin in Vinoteka Sodček
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Marjana Ahačič

Zdravstveni dom Radovljica 
sporoča, da sprejema prijave 
na cepljenje proti covidu-19, 
pri čemer vrsto cepiva lahko 
izberete. Prijavite se lahko na 
telefonsko številko 030 702 
882 od ponedeljka do petka 
od 7. do 20. ure ali s spletnim 
obrazcem na povezavi 
https://zvem.ezdrav.si/cep-
ljenje. O terminu cepljenja 
boste pravočasno obveščeni s 
SMS-sporočilom ali po tele-
fonu.

Zdravstveni dom tudi delo-
dajalce v radovljiški občini 
vabi, da spodbudijo zaposle-
ne k cepljenju in s tem pri-
spevajo k njihovi ustrezni 
precepljenosti. Z zagotavlja-
njem precepljenosti v podje-
tju v prihodnje ne bodo pot-
rebni novi drastični ukrepi, 
kot so ustavitve dela in zapr-
tja določenih panog. Prijave 
zainteresiranih delavcev na 
cepljenje sprejemajo na tele-
fonski številki 030 702 882 
ali e-naslovu cepljenjeRad@
zd-radovljica.si. 

Cepivo lahko izberete

Okrajna volilna komisija volivke in volivce z območja občine 
Radovljica obvešča, da so se s sklepom Okrajne volilne 
komisije spremenili nekateri sedeži volišč v občini Radovlji-
ca. Volišče za volivce z območja naselij Zapuže in Zgoša bo 
na naslovu Veterinarska ambulanta Zapuže, Zapuže 3a, za 
volivke in volivce z območja naselij Gorica in Vrbnje pa v 
stanovanjski hiši z naslovom Vrbnje 11 (Jože Rezar). Na 
novem volišču bodo volili tudi volivke in volivci z območja 
nekaterih ulic v Radovljici, in sicer z dela Kranjske ceste, 
Gobčeve ulice, Ljubljanske ceste, Kopališke ceste, Vurniko-
vega trga 4 ter v celoti volivci Bazoviške ulice, Bevkove ulice, 
Ulice Simona Gregorčiča, Jalnove ceste, Jurčičeve, Languso-
ve, Maistrove, Šercerjeve, Špicarjeve in Štrukljeve ulice pa 
tudi volivci z Žal, Ulice Stanka Lapuha, Kosovelove ceste in 
Savske ceste. Njihovo volišče bo v Osnovni šoli Antona 
Tomaža Linharta, Kranjska cesta 27, Radovljica.

Spremembe nekaterih sedežev volišč
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Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik je v 
začetku meseca gostil žup-
nike in predstojnike samos-
tanskih redov z območja 
radovljiške občine. Na tradi-
cionalnem letnem srečanju, 
ki je bilo tokrat zaradi epide-
mije z januarja prestavljeno 
na junij, so predstavili opra-
vljeno in načrtovano delo ter 
potrebe na področju obnove 
sakralne kulturne dediščine.
Tako župan kot župniki so 
poudarili tradicionalno dob-
ro medsebojno sodelovanje. 
"V zadnjih desetih letih so 
odnosi še boljši kot prej; 
želim si, da bi bilo tako še v 
prihodnje. Želimo si še več 
medsebojne solidarnosti in 
dobrega sodelovanja, tudi 
na kulturnovarstvenem pod-
ročju," povedal Milan 
Kadunc, župnik v Mošnjah, 

ki se sicer v zadnjih petih 
letih intenzivno ukvarja tudi 
z obnovo tamkajšnje cerkve, 
najstarejše v občini. Zanjo 
prav v letošnjem letu priča-
kujejo odločbo o razglasitvi 
za kulturni spomenik.
Župnik iz Begunj Matjaž 
Ambrožič je na srečanju 
poudaril nujno obnovo obeh 
Plečnikovih kapelic na vrtu 
graščine Katzenstein; kot je 
povedal župan Globočnik, 
občina letos zagotavlja sred-
stva za stabilizacijo zemljiš-
ča, na katerem stojita. Leški 
župnik Gregor Šturm pa je 
spomnil na visoki jubilej, 
devetstoto obletnico prve 
omembe župnije, ki jo v 
Lescah praznujejo letos.
Srečanja se je prvič udeležil 
tudi Jože Tomšič, novi žup-
nik v Župniji Ovsiše - Ljub-
no - Kropa. Občina Radovlji-
ca je za sofinanciranje obno-

ve nepremične sakralne kul-
turne dediščine na območju 
občine že šesto leto zapored 
objavila javni razpis, na kate-
rem je na voljo 25 tisoč 
evrov. Na javni razpis se lah-
ko prijavijo lastniki ali upra-
vljavci objektov sakralne 
stavbne dediščine – cerkva 

in kapelic na območju obči-
ne Radovljica. Lani sta sred-
stva na razpisu prejeli Žup-
nija Mošnje za obnovo farne 
cerkve in Župnija Begunje 
na Gorenjskem za dela na 
obzidju pri podružnični cer-
kvi sv. Lucije v Zadnji vasi, 
vsaka deset tisoč evrov.

Srečanje z župniki 
Župan Ciril Globočnik je v začetku meseca gostil župnike in predstojnike samostanskih redov z 
območja radovljiške občine. Sodelovanje so ocenili kot dobro, poseben poudarek obnovi sakralne 
kulturne dediščine.

Srečanje župana z župniki in predstavniki samostanskih 
redov, ki delujejo v občini, je bilo letos zaradi epidemije z 
začetka leta prestavljeno na junij.

Marjana Ahačič

V začetku junija so se na 
redni koordinaciji srečali 
župani zgornjegorenjskih 
občin; tokrat je srečanje gos-

tila občina Radovljica. Osre-
dnja tema pogovorov so bili 
izzivi lokalnih skupnosti pri 
obnovah objektov kulturne 
dediščine, zato so se sreča-
nja udeležili tudi predstav-
niki države: generalni direk-
tor Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Jernej Hudo-
lin, generalni konservator 
dr. Robert Peskar ter pred-
stavnica ministrstva za kul-
turo Tanja Černe.
Župani so na srečanju izra-
zili željo po čim učinkovitej-
šem dialogu s pristojnimi 
institucijami pri projektih, ki 
vključujejo obnove objektov 
kulturne dediščine, in pred-
vsem hitrejših postopkih. 
Poudarili so tudi, da pogre-
šajo sofinanciranje države, 
tako za občinske investicije 
v pomembne objekte kultur-
ne dediščine kot tudi kot 
pomoč fizičnim osebam pri 

obnovi zaščitenih objektov. 
Kot je povedal direktor 
ZVKD Jernej Hudolin, se z 
župani sicer tokrat niso 
pogovarjali o konkretnih 
projektih, dogovorili pa so 

se, da občine v prihodnje 
pripravijo konkretne predlo-
ge, pri katerih bodo nato 
skupaj bolj operativno delali 
naprej. 
Župani sicer podpirajo 
vključitev projektov oživlja-
nja kulturne dediščine in 
javne kulturne infrastruktu-
re v programe za izvajanje 
kohezijske politike 2021–
2027. Pozivajo k zagotovitvi 
dodatnih sredstev za izvaja-
nje tovrstnih ukrepov in 
projektov v okviru cilja Turi-
zem in kultura za gospodar-
ski razvoj in socialno vklju-
čenost ter cilja Krepitev vlo-
ge kulture in turizma pri 
gospodarskem razvoju, soci-
alni vključenosti in social-
nih inovacijah, je po srečan-
ju še poudarila Eva Štravs 
Podlogar, direktorica Raz-
vojne agencije Zgornje 
Gorenjske.

Srečanje županov 
Zgornje Gorenjske
Na zadnjem srečanju županov zgornjegorenjskih 
občin so bili glavna tema pogovorov izzivi 
lokalnih skupnosti pri obnovah objektov kulturne 
dediščine.

V Deželnih novicah je bil 4. 
junija 2021 objavljen prispevek 
z naslovom Stanovalce moti 
hrup. Stanovalce podpisnike 
peticije proti hrupu nas je zmo-
til drugi del članka, v katerem 
direktor Verige navaja vrsto 
trditev, za katere menimo, da 
so zavajajoče, in operira z 
nepopolnimi podatki, ki po 
našem prepričanju prikrivajo 
dejansko stanje. Dejstva, ki jih 
poznamo mi, pa kažejo prob-
lem v precej drugačni luči. 
Direktorjevo prepričanje, da 
hrup moti le stanovalce ene hiše 
ovržeta obe peticiji z 48 podpi-
sniki – iz 21 družinskih hiš!
Meritve hrupa so pokazale 
zgolj presečne vrednosti hrupa 
med sedmo in osmo uro zjut-
raj dne 17. decembra 2020 in 
nikakor ne v nočnem času, kot 
to trdi direktor Verige.
Direktor se sklicuje na poročilo 
o monitoringu, v katerem so 
projekcije vrednosti hrupa na 
celoletno obdobje, ki temeljijo 
na meritvah in podatkih o 
časih delovanj posameznih 
virov hrupa, ki pa jih je priskr-
bela Veriga. To poročilo nika-
kor ni in ne more biti ugotovi-
tev, da do takrat vrednosti hru-
pa niso bile presežene. Časi 
delovanja posameznih virov 
hrupa so daleč od dejanskih, saj 
npr. najmočnejši vir, to je hla-
dilni stolp, večinoma obratuje 
intervalno vsaj pol noči, Veriga 
pa navaja, da obratuje le pol 
ure na noč. Tako se seveda 
jakost hrupa preračunano na 
letno raven računsko lahko pri-
kaže še tik pod dovoljenimi vre-

Stanovalce moti 
hrup

Občina Radovljica je dne 7. 
junija 2021 objavila dražbo za 
prodajo zemljišč na območju 
kamnoloma Kamna Gorica, 
in sicer parc. št. 467/4, 468/1 
in 468/2, vse k.o. Kamna 
Gorica, v skupni površini 
14.772 kvadratnih metrov. 
Eno od teh zemljišč, parc. št. 
467/4 k.o. Kamna Gorica, 
predstavlja vstopno mesto v 
kamnolom, na katerem je tudi 
večji del dveh objektov, drugi 
parceli pa predstavljata gozd, 
ki se razprostira proti Beblari-
ci na Drnovcu in je namenjen 
širitvi kamnoloma.
Kupec, ki bo pridobil zemljišče 
na območju vstopnega platoja, 
bo lahko odločal o usodi kam-
noloma. Drugega dostopa do 
območja kamnoloma kot čez to 
zemljišče namreč ni in ga je 
tudi skoraj nemogoče urediti. 
Občina zagotavlja, da je zem-
ljišče brez bremen in bo torej 
kupec z lastninsko pravico lah-
ko prosto razpolagal. Občina je 
zemljišče pridobila v letošnjem 
letu od države na podlagi pogo-
dbe o prenosu nezazidanih 
stavbnih zemljišč.
Predvidevati gre, da je za 
nakup zemljišč zainteresiran 
trenutni koncesionar v kamno-
lomu, na kakšen način je imel 
razmerje z državo glede zem-

Zaprtje ali 
privatizacija?

Prejeli smo
dnostmi. Podobno velja tudi za 
druge vire hrupa, kjer so podat-
ki o časih delovanja močno zre-
ducirani zlasti za nočno delo-
vanje. Žal se monitoring hrupa 
ob nedeljah in praznikih sploh 
ne dotakne, ko je košnja trave 
na vrtu prepovedana, hrup iz 
tovarne pa je očitno dopusten. 
Sklicevanje direktorja na tra-
dicijo Verige od leta 1921 dalje 
pa je prav tako brezpredmet-
no, saj se je problem hrupa 
novih prezračevalnih naprav 
in hladilnih naprav pojavil s 
poletjem 2020. Z uvedbo proi-
zvodnje v prostorih, kjer ta 
prej ni potekala, bi podjetje 
moralo po našem prepričanju 
na osnovi resnega projekta že 
prej predvideti emisije v okolje 
in z ukrepi še pred zagonom 
proizvodnje zagotoviti, da do 
emisij, ki vplivajo na okolje in 
prebivalce, sploh ne bi prišlo.
Njihov malomarni odnos do 
okolja kaže tudi neustrezno 
hranjenje tehničnih plinov, 
med njimi strupenega amoni-
jaka, kar so uredili šele po pri-
javi na ustrezno inšpekcijo. 
Tudi pri večkratnem nekon-
troliranem uhajanju utekoči-
njenega dušika je bila potreb-
na celo intervencija gasilcev. 
Da smo nevarnost in izredne 
dogodke prijavljali ustreznim 
organom ali gasilcem, ni le 
naša pravica, temveč tudi dol-
žnost in ne nekakšno nagaja-
nje, kot skuša prikazati direk-
tor podjetja.
Naša prisotnost pri meritvah 
ni bila stvar dobre volje Verige, 
temveč je to pravica nas kot 
ogrožene in prizadete stranke. 
To ne izpodbija dejstva, da se 
vodstvo Verige noče pogovarja-
ti s prizadetimi prebivalci. 
Edini sestanek s predstavniki 
prebivalcev, na katerega je 
direktor Verige pogojno pristal 

in je bil organiziran s pomočjo 
KS Lesce, je bil odpovedan, ker 
ni bilo ugodeno njegovim zah-
tevam, ki s problematiko hru-
pa nimajo nobene neposredne 
povezave. 

prebivalci Lesc, 
podpisniki peticije proti 

hrupu, v njihovem imenu 
Dare Stražar

ljišč urejeno do sedaj, nam ni 
znano. Koncesijska pogodba 
za izkoriščanje mineralnih 
surovin, sklenjena z Republiko 
Slovenijo, velja do decembra 
letošnjega leta. Glede na to, da 
koncesijo podeli država, bi pri-
čakovali, da je tudi zainteresi-
rana za lastništvo zemljišč, a 
glede na to, da ga je prenesla 
na občino, očitno ni tako.
V primeru, da zemljišče preide 
v zasebno last oziroma še celo 
v last trenutnega koncesionar-
ja, pa ima država pri podelitvi 
koncesije tudi precej zvezane 
roke in je skoraj nemogoče, da 
bi koncesijo pridobil kdo drug. 
To pa pomeni, da je koncesio-
nar v močnejšem položaju pri 
ureditvi razmerja.
Ne samo da bo kupec odločal o 
usodi kamnoloma, na obrato-
vanje bi zaradi lastništva lahko 
vplivala že Občina Radovljica, 
a so očitno drugi razlogi 
pomembnejši kot pa volja veči-
ne ljudi, ki živijo v njegovi bliži-
ni. Vprašanje je, ali število 
tovornjakov, poškodbe na vozi-
šču, hrup in vpliv na okolje 
odtehtajo koristi, ki jih 
ima(mo) od surovin, ki jih v 
kamnolomu pridobivajo.
Glede na to, da bo za prodajo 
zemljišč 8. julija 2021 potekala 
dražba, na kateri lahko sodelu-
je vsak, bo morebiti za nakup 
zainteresiran še kdo, ki bo na 
koncu celo odkupil zemljišče ali 
pa zaradi višanja ponudbe vsaj 
zagotovil več sredstev v prora-
čun občine.
Občina bi morala vseeno še 
enkrat razmisliti, ali želi zem-
ljišče, ki ga je pridobila brez-
plačno, prodati in s tem izgubi-
ti vse možnosti pri urejanju 
razmerij na območju kamnolo-
ma Kamna Gorica, v dobrobit 
občanov v Lipniški dolini.

Mitja Kapus

Župani so poudarili, da pogrešajo sofinanciranje 
države, tako za občinske investicije v pomembne 
objekte kulturne dediščine kot tudi kot pomoč 
fizičnim osebam pri obnovi zaščitenih objektov.
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izberite vedno pripravljen 
paketnik Direct4.me.

Enostavno

24/7 Brez kontakta

Diskretno

Marjana Ahačič

Občinski svet je prejšnjo 
sredo na zadnji seji pred 
poletjem prejel rebalans 
proračuna občine za leto 
2021. Z rebalansom se pri-
hodki občinskega proračuna 
zvišujejo za približno 343 
tisoč evrov in znašajo 24,554 
milijona evrov. Kot pojas-
njujejo na občinski upravi, 
je bil rebalans pripravljen ob 
upoštevanju realiziranih 
prilivov in odlivov ter uskla-

ditve sredstev za investicije 
z dinamiko njihovega izva-
janja in s pridobljenimi 
nepovratnimi sredstvi.
Prihodki se zvišujejo predv-
sem na račun prodaje zem-
ljišča v območju gramoznice 
Graben in nedavčnih pri-
hodkov, nižji od načrtovanih 
pa bodo med drugim davčni 
prihodki in državno sofi-
nanciranje izgradnje kanali-
zacije Lancovo, ki se zamika 
v leto 2022, so pojasnili na 
občinski upravi. 
Proračunski odhodki se ob 
upoštevanju prenosa nepo-
rabljenih sredstev iz lanske-

ga proračuna z rebalansom 
zvišujejo za 134 tisoč evrov 
in znašajo 25,3 milijona 
evrov. Več sredstev bo 
namenjenih predvsem inve-
sticijam, med drugim za 
obnovo strehe Kovaškega 
muzeja v Kropi, kopališče v 
Radovljici, sanacijo cest po 
izgradnji vodovodov in 
kanalizacije na Ovsišah in 
Cesti na Lipce, za obnovo 
mostu na Zgoši in nadvoza 
nad železniško progo na 
Gradiški poti proti pokopali-

šču v Radovljici, za javno 
razsvetljavo in vzdrževanje 
Kranjske ceste v Radovljici 
in ceste Hlebce–Zapuže. 
Največji delež znižanja sred-
stev pa je pri naložbah v 
kanalizacijo na Lancovem 
zaradi spremembe dinami-
ke gradnje in kanalizacijo v 
Kamni Gorici zaradi zamika 
začetka gradnje.

O obnovi kopališča
Svetniki so v razpravi o 
rebalansu največ pozornos-
ti posvetili povečanju sred-
stev, namenjenih obnovi 

kopališča v Radovljici. Opo-
zorili so, da je občina doslej 
pri načrtovanju skoraj šti-
ri-milijonske investicije 
računala na precejšnje sofi-
nanciranje s sredstvi drža-
ve, ki pa so v rebalans vklju-
čena v precej nižjem znes-
ku kot v sprejetem proraču-
nu. Župan je pojasnil, da 
trenutno državni viri, na 
katere je občina računala 
doslej, še niso bili v celoti 
razpisani, da pa je v nasled-
nji finančni perspektivi tudi 
tovrstno sofinanciranje še 
vedno mogoče utemeljeno 
pričakovati.

Častni občan Avguštin 
Mencinger
Občinski svet je na seji spre-
jel sklep o podelitvi naziva 
častni občan občine Radov-
ljica Avguštinu Mencinger-
ju. Naziv je prejel za izjem-
no pomembno delovanje na 
področjih ohranjanja sakral-
ne dediščine, kulture, turiz-
ma in promocije Radovljice 
ter prispevek v lokalni sku-
pnosti in širše.
Po sklepu občinskega sveta 
bo veliko plaketo Občine 
Radovljica prejela zdravnica 
Mateja Lopuh za razvoj pali-
ativne oskrbe, plaketi Obči-
ne Radovljica Medobčinsko 
društvo delovnih invalidov 
Radovljica ob 50-letnici 
delovanja in Društvo za pali-
ativno oskrbo Palias ob 

10-letnici delovanja, plaketo 
Antona Tomaža Linharta pa 
Muzejska hiša Fovšaritnica 
ob 20-letnici delovanja.

Cene vrtca 
nespremenjene
S sprejetim sklepom o dolo-
čitvi cen programov Vrtca 
Radovljica skupne višine 
cen programov ostajajo nes-
premenjene, spreminja pa 
se struktura cen po elemen-
tih, in sicer se znižujejo 
stroški materiala in storitev 
ter povečujejo stroški živil, 
stroški dela pa ostajajo nes-
premenjeni.
Doslej je cene programov 
vrtca in dodatna znižanja 
plačil staršev določal en 
sklep, po novem pa cene in 
dodatna znižanja urejata 
dva ločena sklepa. Tako je 
občinski svet poleg novega 
sklepa o določitvi cen pro-
gramov Vrtca Radovljica 
sprejel tudi sklep o dodatnih 
znižanjih plačil staršev za 
programe vrtcev, katerega 
določbe pa se glede na velja-
vne ne spreminjajo.
S soglasjem občinskega sve-
ta bo v naslednjem šolskem 
letu v osmih enotah vrtca 
skupaj delovalo 44 oddel-
kov, v katere bo lahko vklju-
čenih največ 783 otrok, kar 
je 16 več kot lani.
Občinski svet se bo na nas-
lednji redni seji sestal konec 
septembra.

Seja občinskega sveta
Občinski svet je potrdil rebalans letošnjega proračuna občine in sprejel sklep o podelitvi naziva častni 
občan Avguštinu Mencingerju.

Naziv častni občan je Avguštin Mencinger prejel 
za izjemno pomembno delovanje na področjih 
ohranjanja sakralne dediščine, kulture, turizma 
in promocije Radovljice ter prispevek v lokalni 
skupnosti in širše.

Marjana Ahačič

Občinski svet se je seznanil 
s poročili nadzornega odbo-
ra o nadzorih razpolaganja s 
premoženjem občine, v KS 
Lesce – pri obeh je ugotovi-
la, da pri poslovanju ni nep-
ravilnosti in poslujeta smo-
trno - pa tudi s poročilom o 
izrednem nadzoru na Obči-
ni Radovljica, ki se nanaša 
na cesto za Verigo. 
Kot je svetnikom pojasnil 
predsednik nadzornega 
odbora občine Janez Reš, je 

bila aprila lani v zvezi s ces-
to za Verigo na Komisijo za 
preprečevanje korupcije 
dana prijava suma koruptiv-
nega dejanja občine pri ure-
janju prometne ureditve ter 
vpisa stvarne pravice služ-
nosti in plačila odškodnine 
namesto ukinitve služnosti 
dvema posameznikoma.
"Komisija za preprečevanje 
korupcije je ugotovila, da ni 
podlage za resen sum kršit-
ve iz njene pristojnosti, ter 
da gre v zadevi za sum nego-
spodarnega oziroma neza-
konitega razpolaganja z jav-
nimi sredstvi občine Radov-
ljica, zato je zadevo odstopi-
la v obravnavo nadzornemu 
odboru občine, je povedal 
Reš in pojasnil, da je zato 
nadzorni odbor marca na 

občini opravil nadzor glede 
urejanja ceste za Verigo.
"Nadzorni odbor se je sez-
nanil z obširno dokumenta-
cijo, ki sega v leto 1999 in se 
nanaša na dejanje občine, 
nasprotnih strank in sodne 
postopke v zvezi s cesto za 
Verigo. Po opravljenem 
nadzoru nadzorni odbor 
ugotavlja, da sta prijavitelja 
poskušala zlorabiti KPK in s 
prijavo izvajata pritisk na 
občino, s ciljem doseči spo-
razum, na podlagi katerega 
bi iztržila višjo odškodnino 

za izbris služnosti, saj je s 
sodbo sodišča iz leta 2019 
podan temelj za razlastitev 
služnostne pravice na cesti. 
Občina Radovljica pričaku-
je, da bo v tem postopku 
uspela, zato je sporazume-
vanje s preostalimi služnost-
nimi upravičenci prekinila, 
višino odškodnine pa bo 
določilo sodišče," je ugotovi-
tve nadzora povzel Reš.
"Nadzorni odbor tako ocen-
juje, da je Občina Radovljica 
s prekinitvijo pogajanj v pri-
čakovanju odločitve sodišča 
ravnala razumno, učinkovi-
to in gospodarno. Vsi posto-
pki so dokumentirani in 
transparentni in ne kažejo 
na očitano koruptivno in 
negospodarno dejanje obči-
ne. "

Nadzorni odbor ni 
zaznal kršitev
Po prijavi na Komisijo za preprečevanje korupcije 
je ta zadevo predala nadzornemu odboru občine, 
ki je spomladi na občini opravil nadzor glede 
urejanja ceste za Verigo. Občina je ravnala 
razumno, učinkovito in gospodarno, ocenjuje 
nadzorni odbor občine.

"Nadzorni odbor ocenjuje, da je občina s 
prekinitvijo pogajanj v pričakovanju odločitve 
sodišča ravnala razumno, učinkovito in 
gospodarno. Vsi postopki so dokumentirani in 
transparentni in ne kažejo na očitano 
koruptivno in negospodarno dejanje občine. "

Inšpekcijski postopek zoper družbo Veriga K.F. iz Lesc v 
zadevi hrup proizvodnje je ustavljen, so sporočili iz podjet-
ja. Kot navaja pravnomočna odločba kranjske območne 
enote inšpektorata za okolje in prostor, je inšpektorica pri-
dobila poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, konec aprila 
pa tudi opravila inšpekcijski pregled. Pri tem ni ugotovila 
ugotovila nobenih kršitev s področja hrupa, zato je odločila, 
da se inšpekcijski postopek zoper družbo Veriga ustavi. Kot 
poudarjajo v podjetju, navedeno pomeni, da Veriga F.K. 
posluje skladno s predpisi na področju hrupa. Odločba je 
bila izdana v začetku maja, še pred objavo prvega prispevka 
v Deželnih novicah na to temo v začetku meseca, so še opo-
zorili.

Inšpekcijski postopek ustavljen

Iz turističnega društva Brezje so sporočili, da je priljubljena 
pohodna pot Brezjanska pot miru, potem ko so sanirali 
posledice spomladanskega plazu, spet v celoti odprta. Čez 
območje, ki ga je zasul plaz, so namestili lesene mostiče in 
tako pohodnikom omogočili varen prehod, v nadaljevanju 
poletja pa bodo, tako načrtujejo, opravili še nekaj sanacij-
skih del na drugih odsekih poti.

Brezjanska pot miru spet v celoti odprta
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Turizem

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  
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Urša Peternel

V lani odprtem River Cam-
pingu Bled pod Lescami se 
je sredi junija s poletnim 
vremenom začela tudi prava 
poletna sezona. Kot je pove-
dal Jan Židanik, so kamp 
odprli za prvomajske prazni-
ke, a je na majski obisk vpli-
valo slabo vreme pa tudi epi-
demiološki ukrepi. Sredi 
junija se je vreme vendarle 
izboljšalo, tako so med prvi-
mi kamp napolnili starodob-
niki iz VW Hrošč kluba Slo-
venija, potekal je Air-cam-
ping festival, namenjen lju-
biteljem strešnih šotorov, 
več podjetij je v kampu orga-
niziralo team building. Po 
besedah Jana Židanika pa so 
veseli tudi individualnih gos-
tov, nekateri med njimi so 
pri njih kampirali že lani in 
se, navdušeni nad bivanjem 
v kampu, letos vračajo. 
"Nekateri so pri nas kampi-
rali tudi po štiri, pet koncev 
tedna, na stalne goste smo 
res ponosni in se jim zahva-
ljujemo za zaupanje," pravi 
sogovornik. Glede na rezer-
vacije bo kamp v juliju in 
avgustu odlično zaseden. 
Sprejemajo tudi turistične 
bone, že lani jih je v kampu 
uporabilo kar nekaj domačih 
gostov. "Ne delamo nobene 
razlike, veseli smo vseh gos-

tov, tudi takih, ki plačajo z 
boni. Upamo, da nas letos 
obiščejo tudi tisti, ki bonov 
še niso izkoristili; v kampu 
lahko za vrednost bona biva-
jo kar nekaj dni ..."

Nove sanitarije, drevesa, 
viseča krogla ...
V kampu imajo dvesto par-
cel za kampiranje in dvajset 
nadstandardnih alpskih 
hišk, še dodatnih osem pa 
jih je na voljo v sklopu raz-
stavnega salona Adrie. Zani-
manje za bivanje v udobnih 

lesenih mobilnih hiškah je 
veliko, gostje lahko izbirajo 
med različnimi alpskimi 
hišicami, safari šotorom, 
šotorom boutique, Alpskim 
biserom, hišico Aurora, hišo 
z zrcali, hišico Rjavi med-
ved, družinsko hišico in tra-
dicionalno hišico. Novost 

bosta tudi dve hišici v obliki 
strešnega šotora na lesenem 
podestu.
Pred novo sezono so v kam-
pu zgradili še en sanitarni 
objekt, tako imajo zdaj tri, s 
čimer izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev petih zvezdic. 
Posadili so tudi sto novih 
dreves, med njimi bore, 
lipe, javorje, gabre, ki bodo 
poskrbeli še za dodatno sen-
co. Novost je tudi tako ime-
novana viseča krogla v kroš-
njah dreves, to je hišica, 
izdelana iz lesenih trikotni-
kov, ki se giblje v ritmu dre-
ves, namenjena pa je 
romantičnemu oddihu dveh 
oseb. Po besedah Jana Žida-
nika v prihodnje namerava-
jo urediti tudi savne, s čimer 
želijo privabiti gostje tudi v 
obdobju izven glavne sezo-
ne, med načrti za prihod-
nost pa je tudi izgradnja 
novega objekta z restavraci-
jo in recepcijo.

Kamp v družinski lasti
V kampu, ki je v družinski 
lasti (lastnici sta družini Fili-
pič in Židanik), posebno 
pozornost namenjajo dobre-
mu počutju gostov, zlasti 

najmlajših. "Kot dolgoletni 
kamperisti, ne nazadnje sta 
se naši družini tudi spoznali 
na kampiranju, dobro vemo, 
kaj potrebujejo gostje. Gre 
za malenkosti, detajle, ne 
nazadnje tudi vzdušje. Lah-
ko rečem, da smo najboljši 
kamp za družine, imamo 

jim res veliko ponuditi, deni-
mo kolesarski poligon (tako 
imenovani pump track), veli-
ka igrala, smo eden redkih 
kampov z ogrevanim zuna-
njim bazenom, skrbimo za 
animacije, razne igre," pravi 
Židanik. Pred kratkim so v 
kampu postavili tudi lesene 
skulpture, nastaja pa tudi 
pravljica o kampu z zgodbico 
o kozorogcu Rogcu, ki bo 
najmlajše pritegnila tudi v 
svet doživetij. Letos prvič 
organizirajo tudi aktivne 
počitnice za otroke in zani-
manje je bilo izjemno.

Zaposleni so domačini
V kampu imajo v sezoni med 
deset in petnajst sodelavcev, 
gre za domačine, ki delajo v 
samem kampu, v restavraciji, 
skrbijo za okolico in zelenje 
... "Imamo pridne in predane 
zaposlene, na ekipo smo res 
ponosni," pravi Jan Židanik 
in dodaja, da se v prihodnje 
nameravajo povezati tudi z 
okoliškimi srednjimi šolami 
in dati priložnost za delo in 
nabiranje izkušenj v turizmu 
tudi mladim.
Kamp bo predvidoma odprt 
do konca oktobra.

Najboljši za družine
V River Campingu Bled so pred letošnjo sezono zgradili še en sanitarni objekt, posadili sto novih 
dreves, novost je tudi viseča krogla v krošnjah dreves. So eden redkih kampov z ogrevanim zunanjim 
bazenom, imajo kolesarski poligon, velika igrala, nastaja pravljica o kozorogcu Rogcu ...

Glede na rezervacije bo kamp v juliju in avgustu odlično 
zaseden. / Foto: Gorazd Kavčič

Eden redkih kampov z ogrevanim zunanjim bazenom. / Foto: arhiv kampa

Novost je tako imenovana viseča krogla v krošnjah dreves, 
to je hišica, izdelana iz lesenih trikotnikov, ki se giblje v 
ritmu dreves, namenjena pa je romantičnemu oddihu dveh 
oseb. / Foto: arhiv kampa

Z lansko prvo sezono so v kampu zadovoljni, 
sploh upoštevajoč epidemiološke omejitve. 
Glede na to, da so potovanja po Evropi tudi letos 
še omejena, so zadovoljni tudi z letošnjim 
obiskom. Gostje morajo izpolnjevati tako 
imenovani PCT-pogoj, torej so covid-19 
preboleli, so cepljeni ali testirani. Kot poudarja 
Jan Židanik, pa v kampu skrbijo tudi za najvišje 
higienske standarde. 

Marjana Ahačič

Na Šobcu so v zadnjih letih 
popolnoma prenovili vodo-
vodno napeljavo, po kateri je 
v kamp speljana voda iz prav 
tako prenovljenega zajetja 
nad njim. Pred dvema leto-
ma so v kampu postavili pit-

nike, vodo, ki teče iz pip, pa 
poimenovali Šobčeva voda. 
Da bi obiskovalce še spod-
budili k pitju vode iz pipe, 
so letos poleg pitnikov pos-
tavili visoke grede z nasa-
dom svežih zelišč, kot so 
meta, melisa, stevia in bazi-
lika, ter jagod. 
S tem nagovarjajo obisko-
valce, naj ne kupujejo novih 
plastenk s pijačo, pač pa že 
uporabljeno steklenico ali 
plastenko ponovno uporabi-

jo, jo napolnijo s Šobčevo 
vodo iz pitnika in ji dodajo 
list sveže nabranega zelišča. 
S tem voda v hipu dobi nov 
okus, hkrati pa je to tudi 
eden od trendov za pripravo 
zdravih in osvežujočih pole-
tnih napitkov, pojasnjujejo 
na Šobcu.

"Novost pomeni dodaten 
korak v začrtani smeri zele-
nega, ekološkega in trajnost-
no usmerjenega turizma," 
poudarja Uroš Ambrožič, 
direktor Kampa Šobec. Traj-
nostni in ekološki turizem 
je eno od njihovih vodil, saj 
je Kamp Šobec od začetka 
letošnjega leta ponosni ime-
tnik okoljskega znaka zeleni 
ključ, s čimer se je pridružil 
Zeleni shemi slovenskega 
turizma. 

Šobčeva voda  
z okusom
V Kampu Šobec obiskovalce in dopustnike 
spodbujajo k pitju vode iz pipe, zato so k 
pitnikom v kampu letos postavili še visoke grede 
z zelišči, s katerimi si lahko sami pripravijo vodo 
z okusom. 

Ob pitnike, iz katerih teče tako imenovana Šobčeva voda, 
so letos postavili še visoke grede z zelišči, ki jih obiskovalci 
lahko uporabijo za pripravo lastne vode z okusom.
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Marjana Ahačič

V okviru trajnostnega pro-
jekta čebelarjenja v Gani so 
čebelarski muzej obiskali 
čebelarji iz Afrike. Kot je 
pojasnila direktorica Muze-
jev radovljiške občine Petra 
Bole, želijo s tem dve leti 
trajajočim projektom, ki ga 
nameravajo v prihodnosti 
razširiti v celotno Zahodno 
Afriko, pridobiti nova delo-
vna mesta, predvsem za 
ženske, zmanjšati revščino 

in okrepiti razvoj podežel-
ja. 
"Gana je surovinsko izjem-
no bogata dežela, kjer so 
velike zaloge zlata, premoga 
in diamantov. Je največja 
svetovna izvoznica kakava, 
saj ga letno izvozi skoraj 
milijon ton. Na žalost pa 
surovine izvozijo po nizkih 
cenah in uvozijo več kot 99 
odstotkov izdelkov. Zaradi 
izjemnih klimatskih razmer 
ima dežela tudi bogato vege-
tacijo, ki podpira razvoj 

čebelarstva in proizvodnje 
medu, kljub temu pa ga 
vsak mesec uvozijo več kot 
šeststo ton," povzema Bole-
tova.
"Ker je Slovenija v svetu 
znana kot 'duša in srce čebe-
larstva', so za izvedbo proje-
kta Razvoj čebelarjenja v 
Gani angažirali slovensko 
znanje. Veterinarsko fakul-
teto, ki bo proučevala zdrav-
stveno stanje čebel, sloven-
ske čebelarje, ki bodo razvi-
jali novo tehnologijo in pra-
vi način dela za napadalno 
afriško čebelo Apis mellifera 
adansonii, ter podjetje 
Medex, ki projekt v Sloveniji 
vodi," je pojasnila.
"Cilji projekta so, da Gana 
postane samooskrbna na 
področju medu, hkrati pa bo 
razvoj čebelarstva doprine-
sel k večjemu pridelku sadja 
in zelenjave, razvoju delov-
nih mest, zmanjševanju rev-
ščine in razvoju podeželja. 
Afriški čebelarji so bili nav-
dušeni nad izjemno dedišči-
no čebelarstva v Sloveniji in 
so na globusu poiskali tudi 
kraje, kamor so naši čebelar-
ji izvažali kranjske čebele in 
matice," je še povedala.

Obisk čebelarjev iz Gane
Čebelarski muzej in Radovljico so obiskali v okviru trajnostnega projekta 
čebelarjenja v Gani.

Ganski čebelarji na obisku v Čebelarskem muzeju v 
Radovljici

Marjana Ahačič

Čebelarsko društvo Radov-
ljica je v začetku maja dobilo 
novo vodstvo. Novi predsed-
nik društva je postal Tomaž 
Gregorc, tajnica društva pa 
Petra Bole, sicer direktorica 
Muzejev radovljiške občine.
V društvo je vključenih 110 
čebelarjev in čebelark, ki 
čebelarijo s približno 1500 
čebeljimi družinami. Druš-
tvo deluje na prostovoljni 
osnovi, njegove najpomem-
bnejše dejavnosti pa so: izo-
braževanje čebelarjev, izob-
raževanje uporabnikov čebe-
ljih pridelkov in izdelkov ter 
ozaveščanje javnosti o 
pomenu čebel in ohranjanju 
narave. Kot poudarja novi 
predsednik, je ena od nalog, 
ki so si jih zadali radovljiški 
čebelarji, posredovanje 
čebelarskega znanja na nas-
lednje rodove. V ta namen 
delujejo čebelarski krožki v 
radovljiški in leški osnovni 
šoli.
"Veliko sinergije nastaja 
tudi ob dobrem sodelovanju 
društva z radovljiškim Čebe-
larskim muzejem ter s 
Čebelarskim razvojno-izob-

raževalnim centrom Gorenj-
ske. V okviru nove razstave, 
ki je bila odprta ob svetov-
nem dnevu čebel, se na inte-
raktivni predstavitvi čebel-
njakov v muzeju predstav-
ljajo vsi člani društva z vse-
mi svojimi čebelnjaki," je še 
povedal.
Zaradi sodobnega načina 
kmetovanja, izginjanja cve-
točih travnikov, prevlade 
monokultur in krčenja goz-
dov imajo čebele zlasti pole-
ti vse manj hrane, ob tem 
opozarjajo čebelarji. "Zato 
radovljiški pozivamo vse 
krajane, da se pridružijo 

projektu Ohranimo čebele – 
posadimo medovite rastline. 
Zasadimo medovite rastline 
v svoje vrtove, na balkone in 
terase. Tako čebelam zago-
tovimo več hrane, da lažje 
preživijo zimo in naslednjo 
pomlad spet opravljajo svojo 
glavno funkcijo – opraševa-
nje," še pozivajo in ob tem 
spomnijo, da je bil čebelar 
tudi slavni znanstvenik 
Alfred Einstein, ki je ob neki 
priložnosti izrekel znano 
napoved, da ima človek, če 
bodo čebele izginile z Zem-
lje, le še štiri leta življenja 
pred seboj.

Novo vodstvo društva
Čebelarsko društvo Radovljica ima novo vodstvo. Za novega predsednika je 
bil izvoljen Tomaž Gregorc, tajnica društva pa je postala Petra Bole.

Prejšnji predsednik društva Janko S. Stušek, župan Ciril 
Globočnik in novi predsednik društva Tomaž Gregorc
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V prvi moški ekipi prstomet ligi so do nedelje odigrali pet 
kol. Pobliže si oglejmo, kako sta se odrezali ekipi iz naše 
občine. Ekipa Podnart je enkrat zmagala (Senica 5 : 1), dva-
krat igrala neodločeno (Trata 3 : 3, Skledarji Ljubno 3 : 3) in 
dvakrat izgubila (Flinger 1 : 5, Ribiči 1 : 5). Podobno se je 
odrezala ekipa Skledarji Ljubno. Premagali so ekipo Flinger 
s 6 : 0, dvakrat remizirali (Trata 3 : 3, Podnart 3 : 3) in dvakrat 
izgubili (Rokce 2 : 4, Senica 1 : 5). Na vrhu lestvice osmih 
ekip je ekipa Pajek z 8 točkami. Skledarji Ljubno in Podnart 
sta na šestem oz. sedmem mestu s 4 točkami. V prvi ženski 
ligi so prav tako odigrali pet kol. Ekipa Ejga-Nike Cifra je 
dvakrat zmagala (DU Škofja Loka 3 : 1, DU Kranj 3 : 1) in 
dvakrat igrala neodločeno (DU Šenčur 2 : 2, Podnart 2 : 2). 
Podnar je premagal ekipo DU Šenčur s 3 : 1, igral neodloče-
no z Ejga-Nike Cifra (2 : 2) in dvakrat izgubil (DU Škofja 
Loka 1 : 3, DU Kranj 0 : 4). Med petimi ekipami je na vrhu 
Ejga-Nike Cifra s 6 točkami. Podnart je na petem mestu s 3 
točkami. V Gorenjski regiji nastopa šest ekip. Edina ekipa iz 
naše občine je ekipa DU Kropa. Odigrali so že devet tekem. 
Kroparji so jih štiri dobili (Rokce 2 4 : 2, 5 : 1, Stari Lisjaki 5 
: 1, Pajek 2 5 : 1), z ekipo Pajek 2 so igrali 3 : 3. Izgubili so s 
Senico 1 2 : 4, 2 : 4 in z Naklom 2 : 4, 2 : 4. Vodi Senica 1 s 
14 točkami. Kroparji so tretji z 9 točkami.

Prstomet

Pet ekip iz naše občine

Članska nogometna ekipa Šobec Lesce je zaključila sezono 
v tretji ligi – zahod. V 18. kolu so bili prosti. V predzadnjem, 
19. kolu so gostovali pri ekipi Žiri in izgubili z 2 : 1. V zad-
njem kolu so igrali doma proti Škofji Loki. Tekma se je kon-
čala z rezultatom 2 : 2. Leščani so ligo zaključili na predzad-
njem, 13. mestu. Po odločitvi Nogometne zveze Slovenije 
bodo tudi v sezoni 2021/2022 ostali v tretji slovenski ligi, saj 
nobena ekipa ne izpade.

Nogomet

Za konec remi s Škofjo Loko

Marjana Ahačič

Prejšnji torek, z nekaj zamu-
de zaradi epidemije, sta nek-
danja vrhunska plavalka in 
dobitnica olimpijske medal-
je Sara Isaković ter predsed-
nik Plavalnega kluba Radov-
ljica Aleš Klement na radov-
ljiškem kopališču podelila 
vsakoletno štipendijo za per-
spektivnega plavalca. Za 
letošnjo sezono jo je dobila 
Mojca Marčun, priplavala pa 
si jo je z odličnim rezulta-
tom na 200 metrov prosto; 
razdaljo je preplavala v času 
2:06,42. Marčunova je tudi 
kadetska reprezentantka in 
ima normo za mladinsko 
evropsko prvenstvo v Rimu, 
kjer bo tekmovala v začetku 
prihodnjega meseca.
"Trdo sem delala, veliko sem 
vložila v treninge, tako da 
sem seveda zadovoljna z 
rezultati, ki jih trenutno 
dosegam. Štipendije sem 
zelo vesela, sploh ker je od 
Sare Isaković, izjemne plaval-
ke in moje velike vzornice. 
Njene besede, naj verjamem 
vase in nikoli ne neham san-
jati, naj se sprostim in odpla-
vam, tako kot znam, so tiste, 
ki mi vedno znova predstav-
ljajo spodbudo."

Poudarila je še, da so njeni 
uspehi sad dobrega sodelo-
vanja s trenerko Urško Poto-
čnik. "Odlično se ujameva 
in ona je poleg soplavalcev, 
ki me podpirajo in spodbu-
jajo, razlog za večino mojih 
uspehov."
Štipendijo so v radovljiškem 
plavalnem klubu podelili v 
okviru letošnjega občnega 
zbora, na katerem je vodstvo 
kluba predstavilo in ocenilo 

dosežke preteklega leta, ki 
ga je seveda predvsem zaz-
namovala epidemija, zaradi 
katere je bil med drugim 
bazen zaprt dvakrat po dva 
meseca. 
"Lani je tudi na delo kluba 
zelo vplivala epidemija," je 
zbrane nagovoril predsed-
nik kluba Aleš Klement. "V 
lanski sezoni smo tako imeli 
v kampu samo 1631 nočitev, 
kar je 84 odstotkov manj kot 

leta 2019. Kopališče je v 
poletnem času imelo nekaj 
več kot devet tisoč kopalcev, 
kar pomeni 17 odstotkov 
manj kot leto poprej."
V plavalnem klubu Radovlji-
ca je sicer skupaj 540 čla-
nov, od tega aktivno trenira 
255 plavalk in plavalcev, 
med njimi je tudi skupina 
plavalcev invalidov. Več kot 
tisoč otrok je vsako leto 
vključenih v plavalne tečaje. 
Lani je klub uspešno izvedel 
eno večje tekmovanje, in 
sicer tradicionalni mednaro-
dni plavalni miting takoj po 
koncu prvega vala epidemije. 
Med največjimi dosežki 
radovljiških plavalcev je Kle-
ment poudaril uvrstitev Špe-
le Perše, Špele Pintar in 
Mojce Marčun v reprezen-
tanco v članski in mladinski 
kategoriji za nastope na elit-
nih tekmovanjih letos. "Na 
prvo mesto seveda postav-
ljam Špelo Perše z rezulta-
tom, ki jo pelje na olimpij-
ske igre v Tokio. 
Na zboru članov so sicer pri-
pravili še sprejem za plaval-
ko Špelo Perše, ki si je prete-
klo soboto na kvalifikacijski 
tekmi v daljinskem plavanju 
na Portugalskem priplavala 
vozovnico za olimpijske igre.

Pripravili občni zbor 
in podelili štipendijo
Plavalni klub Radovljica in nekdanja vrhunska plavalka Sara Isaković vsako leto podelita štipendijo 
enemu od najbolj perspektivnih plavalcev v klubu. Tokrat jo je, ker zaradi epidemije prej ni bilo 
mogoče, na občnem zboru kluba prejela Mojca Marčun.

Sara Isaković in Mojca Marčun prejšnji torek na 
radovljiškem kopališču / Foto: Tina Dokl

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je nastopila 
na tekmi za svetovni pokal v Salt Lake Cityju, ZDA. Tekmo-
vali so v hitrosti in na balvanih. Na balvanih je nastopila tudi 
članica SPO Radovljica Vita Lukan, ki je osvojila 17. mesto. 
V Ljubljani je bila prva tekma državnega prvenstva v težav-
nosti. Pobliže si poglejmo rezultate Radovljičanov do deset-
ega mesta. Člani: 1. Luka Potočar, 3. Domen Škofic; kadeti: 
6. Tanej Cerar Božič, 7. Jan Ulčar, 9–10. Nejc Skumavec; 
kadetinje: 3. Eva Puhar, 9–10. Hana Humerca; starejši dečki: 
1. Gorazd Jurekovič, 9–10. Nejc Jeran Pirih; starejše deklice: 
8. Tinka Rakar; mlajše deklice: 9. Maksa Tišler Močnik.

Športno plezanje

V Ljubljani so se merili v zahtevnosti

Marjana Ahačič

Radovljiško kopališče je, 
odkar je sredi julija odprlo 
svoja vrata za letošnjo polet-
no sezono, zelo lepo obiska-
no. Obratuje od ponedeljka 
do petka od 10. do 18. ure, ob 
sobotah in nedeljah pa od 10. 
do 19. ure. Večerno rekrea-

cijsko plavanje je organizira-
no samo ob delavnikih, in 
sicer do konca julija od 21. do 
22. ure, avgusta pa od 18. do 
20. ure. Cene ostajajo enake 
kot lani, sezonska vstopnica 
tako stane 65 evrov za odras-
le in 42 za otroke. Za dnevno 
vstopnico je tudi letos treba 
plačati 6,50 evra ter 4,50 za 

otroke in 4 evre za upokojen-
ce. Kot pojasnjujejo v plaval-
nem klubu, ki upravlja 
bazen, za vstop ne velja pogoj 
PCT, saj izpolnjevanje tega 
pogoja v skladu s pojasnilom 
pristojnega ministrstva ne 
velja za športne bazene, 
kakršen je radovljiški. V dru-
gi polovici tega meseca so 

odprli tudi kopališče v Kro-
pi. Kot je povedal predsed-
nik Športnega društva Kro-
pa Tomi Kržišnik, so v času 
med lansko in letošnjo sezo-
no popolnoma prenovili 
strojnico in otroški bazen. 
Cene vstopnic pa v Kropi že 
nekaj let ostajajo enake: 2,50 
evra za otroke, stare od tri do 

sedem let, 3,50 evra za otro-
ke, stare od osem do 14 let, 
4,50 evra za dijake, študente 

in upokojence ter 5,50 evra 
za odrasle. Odpiralni čas je 
vsak dan med 9. in 19. uro.

Kopališči sta odprli vrata
Vroči poletni dnevi so kot nalašč za ohladitev v bazenu.

Na radovljiškem kopališču je vsak dan živahno.

Poletje v Radovljici bo letos 
razgrela tudi olimpijska 
bakla, ki bo v torek, 13. julija, 
med 17. in 18. uro po dolgi 
poti po dobršnem delu Slove-
nije preverila utrip tudi v 
enem najbolj športnih slo-

venskih mest. Na Vurniko-
vem trgu pred knjižnico A. T. 
Linharta Radovljica jo bodo 
med drugimi pozdravili naši 
nekdanji in letošnji olimpijci. 
Bakla s seboj nosi sporočila 
olimpijskih idealov, solidar-

nosti in jeklene volje, do 
začetka olimpijskih iger bo 
obiskala vseh 212 slovenskih 
občin, nosilo pa jo bo več kot 
pet tisoč tekačev. Izdelana je 
iz recikliranega jekla v kom-
binaciji z lesom, njena oblika 

pa simbolizira trdnost, mod-
rost, povezovanje in upanje. 
Slovenska bakla je pred 
olimpijskimi in paralimpij-
skimi igrami v Tokiu na pot 
po državi krenila 3. maja v 
Bovcu, končala pa jo bo na 

Ravnah na Koroškem 23. 
julija, ko se bodo v japonski 
prestolnici začele olimpijske 
igre. Kot so zapisali v Olim-
pijskem komiteju Slovenije: 
»S prebujeno jekleno voljo 
in opolnomočena s pozitiv-
no energijo vseh nosilcev 

bakle in njenih navijačev bo 
navdihovala olimpijsko rep-
rezentanco Slovenije Tokio 
2020 v njenih predstavah in 
prizadevanjih za osvajanje 
vrhunskih dosežkov na 32. 
olimpijskih igrah nove 
dobe.«

V Radovljico prihaja olimpijska bakla
Poletje v Radovljici bo letos razgrela tudi olimpijska bakla, ki v mesto prihaja v torek, 13. julija, po 
dolgi poti po dobršnem delu Slovenije. Na Vurnikovem trgu pred knjižnico jo bodo med drugimi 
pozdravili naši nekdanji in letošnji olimpijci.

Bakla s seboj nosi sporočila olimpijskih idealov, 
solidarnosti in jeklene volje. Do začetka 
olimpijskih iger v Tokiu bo obiskala vseh 212 
slovenskih občin, nosilo pa jo bo več kot pet 
tisoč tekačev.
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Kombinirana poraba goriva: 5,6-4,3 l/100 km. Emisije CO2: 148−132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Emisije NOX: 0,0503−0,0311 g/km. Število delcev: 0,00800−0,00015 x 1011. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
*Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja 
maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1000 EUR z DDV do katerega je leasingojemalec upravičen v 
primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / kreditu / operativnem leasingu pri družbi Porsche 
Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe 
Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri 
zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko 
zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON_2021. Več na www.porscheleasing.si. 
Ponudba velja do vključno 30.6.2021. Slika je simbolna.

Prihranek do 
3.000 EUR*

Odkrijte svobodo. Odkrijte 
prostoren družinski avto. 
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Matjaž Klemenc

Kot večina lig v Sloveniji so 
se tudi rokometaši v drugi 
slovenski ligi, v kateri je nas-
topila ekipa Frankstahl 
Radovljica - Cerklje ubadala 
s težavami zaradi covida-19. 
V drugi slovenski rokometni 
ligi so v lanskem delu odi-
grali le dve tekmi, preostale 
pa v letošnjem letu. Pobliže 
si oglejmo, kako se je ekipa 
Radovljica - Cerklje odrezala 
v rednem delu. Zmagali so 
na šestih od osmih tekem 
(Ajdovščina 28 : 24, Jadran 
Hrpelje - Kozina 28 : 27, 
Drava Ptuj 26:2 5, Arcont 
Radgona 32 : 28, Velika 

Nedelja 29 : 28, Kočevje 41 : 
28) in dve izgubili (Moška-
njci - Gorišnica 27 : 31, Kro-
nos 24 :3 5). 
Lestvica rednega dela: 1. 
Moškanjci - Gorišnica (16 
točk), 2. Frankstahl Radov-
ljica - Cerklje (12), 3. Velika 
Nedelja (12), 4. Ajdovščina 
(9), 5. Drava Ptuj (8), 6. Kro-
nos (6), 7. Jadran Hrpelje - 
Kozina (4), 8. Arcont Radgo-
na (4), 9. Kočevje (0). 
Zaradi premalo časa se je 
odigrala končnica prvih šti-
rih, štele pa so se tekme iz 
prvega dela. Naši rokometa-
ši so dobro vstopili vanjo, saj 
so v uvodni tekmi premagali 
Veliko Nedeljo s 27 : 20. V 

zadnjih dveh tekmah so za 
napredovanje potrebovali 
eno zmago. Na prvi tekmi 
doma so Ajdovščino vsesko-
zi lovili, a se na koncu ni 
izšlo. Tekmo so izgubili s 33 
: 32. Odločilno tekmo za 
"biti ali ne biti" (zmaga proti 
ekipi Moškanjci - Gorišnica) 
so odigrali v velikem slogu 
in jih premagali z 31 : 24. S 
tem so si priigrali nastopan-
je v prvi B ligi prihodnjo 
sezono. Več kot zasluženo! 
Končna lestvica prvih štirih 
ekip je naslednja: 1. Moška-
njci - Gorišnica (18 točk), 2. 
Frankstahl Radovljica - Cer-
klje (16), 3. Velika Nedelja 
(16), 4. Ajdovščina (1).

Rokometaši so se prebili 
v prvo B ligo
Odločilno tekmo so rokometaši ekipe Frankstahl Radovljica - Cerklje 
odigrali v velikem slogu in si s tem za naslednjo sezono več kot zasluženo 
priigrali nastop v prvi B ligi.

Na Mednarodnem prvenstvu Kranja 2021 so radovljiški plaval-
ci v absolutni konkurenci šestkrat stopili na stopničke. Mojca 
Marčun je zmagala na 400 in na 800 metrov prosto. Primož 
Peternel je bil najhitrejši na 800 in drugi na 1500 metrov pro-
sto. Zmage se je veselila tudi Tjaša Pintar na 100 metrov del-
fin. Tinkara Lipovec je bila druga na 200 metrov hrbtno.

V Kranju šestkrat na stopničke

Špela Perše, članica Plavalnega kluba Radovljica, si je na 
Portugalskem priplavala vozovnico za olimpijske igre 2021 v 
Tokiu. Na kvalifikacijski tekmi se je uvrstila na enajsto mes-
to. To je dosegla na razdalji deset kilometrov, ki je edina 
olimpijska disciplina za daljinske plavalce. Za Špelo Perše to 
ne bo krstni nastop na olimpijskih igrah, saj je leta 2016 
nastopila v Riu de Janeiru in zasedla 16. mesto. V Tokiu 
bodo plavali v morski vodi. Večino treningov bo opravila v 
radovljiškem bazenu, nekaj pa tudi v morju v Kopru, vse 
pod budnim očesom trenerja Alena Kramarja.

Plavanje

Špela Perše gre na olimpijske igre v Tokiu

Na sestanku Medobčinske 
malonogometne lige Radov-
ljica je bilo odločeno, da se 
sezona 2020/2021 konča in 
rezultati jesenskega dela se 
izbrišejo. Razlog so težave 
zaradi epidemije. Tako nis-
mo dobili zmagovalcev po 
posameznih skupinah. 
Nobena ekipa ne napreduje 
in nobena ekipa ne izpade.

Mali nogomet

Prekinili sezono

V Kranju je potekalo atletsko prvenstvo Slovenije za člane in 
članice. Stopničk se je veselila Neja Omanovič, ki je bila 
tretja v troskoku. Na Atletskem mitingu v Kranju 2021 – 
Memorialu Vučko je bil med mlajšimi mladinci prvi Tevž 
Podlipnik v metu kopja. Na sporedu sta bila tudi dva gorska 
teka. Na ekipnem Državnem prvenstvu v gorskih tekih (Tek 
k sv. Primožu) sta ekipno drugo mesto osvojila Jakob Mulej 
in Ažbe Pohar. Posamično je bil Pohar peti, Mulej pa šesti. 
Na državnem posamičnem prvenstvu v gorskih tekih, pote-
kalo je na relaciji Železniki–Ratitovec, je v kategoriji U14 
zmaga pripadla Maši Robič.

Atletika

Na članski tekmi tretje mesto Omanovičeve

Vilma Stanovnik

Mošnje – Mošenjski tek, ki 
so ga organizirali člani Špor-
tnega društva Mošnje, je bil 
letos že 32. in je eden najst-
arejših tekov na Gorenj-
skem. Kljub hudi vročini je 

prišlo na prireditev kar 161 
tekačev in tekačic, vsi pa so 
imeli tudi glasno podporo 
navijačev.
Prve so bile na startu 350 
metrov dolgega teka pred-
šolske deklice, zmagala pa je 
Nika Zima. Med najmlajši-

mi tekači je bil najhitrejši 
Aljaž Mohorič (oba ŠD Moš-
nje). 
Sledil je tek na 700 metrov. 
Med dekleti je bila v starost-
ni kategoriji od 8 do 9 let 
najhitrejša Elena Mihelič, 
med fanti pa je zmagal Nejc 

Štefelin (oba AK Radovljica). 
V starostni kategoriji od 10 
do 11 let je bila najhitrejša 
Ema Justin (AK Radovljica), 
med fanti pa je zmagal Kris-
tjan Kramar (NK Šobec Les-
ce). 
V teku na 1000 metrov je v 
kategoriji od 12 do 13 let 
zmagala Maša Robič, med 
fanti pa je bil najhitrejši 
Jaka Štefelin (oba AK Radov-
ljica). Med dekleti od 14 do 
15 let je bila najboljša Meta 
Ilc (ŠD Mošnje) med fanti 
pa Ambrož Peternel.
Najmočnejša udeležba je 
bila na najdaljšem, osemki-
lometrskem teku, kjer je 
nastopilo 81 tekmovalcev in 
tekmovalk. Med moškimi 
je zmagal Marjan Robič. 
Drugo mesto je osvojil 
Tadej Osvald (ŠTD Lončar), 
tretji pa je bil Primož Piš-
kur (ŠD Dvorska vas). Med 
tekačicami je bila v cilju 
prva Nives Skube (AD 
Olimpik), drugo mesto je 
osvojila Ema Kolenc (AD 
Bled), tretje pa Anja Zima 
(ŠD Mošnje).

Najhitrejši je bil Robič
Športno društvo Mošnje bilo prejšnjo soboto organizator že 32. Mošenjskega teka, na najdaljši 
preizkušnji pa je bil najhitrejši Marjan Robič.

Najmlajši so imeli ob progi veliko navijačev.

Špeli Perše, na fotografiji skupaj s trenerjem Alenom 
Kramarjem, so ob velikem uspehu v klubu čestitali tudi z 
veliko torto, ki jo je razrezala v torek po končanem občnem 
zboru. /Foto: Tina Dokl
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V projekt je bila vključena 
skupina Medvedki, in ker je 
bila tokrat rdeča nit krajevna 
kulinarika, so k sodelovanju 
povabili lokalne pridelovalce 
hrane in znane domačine 
ter vključili lokalne sestavi-
ne – kot osnovo so si izbrali 
jabolko, sta povedali vzgoji-
teljici Aneta Varl in Anita 
Podrekar Zupan.
"Sodelovanje z lokalnimi 
prebivalci je pomembno 
tudi za vrtec. Jabolka smo 
dobili iz nasada Resje, moko 
pa nam je donirala gospa 
Andreja Rozman iz Mlina 
Globoko. Ponosni smo, da 
smo se povezali z lokalnim 
kuharskim mojstrom Uro-
šem Štefelinom, ki je dobit-
nik Michelinove zvezdice," 
sta še povedali.
Pojasnili sta, da so otroci v 
sklopu projekta sodelovali 
pri različnih dejavnostih, ki 
so povezane s pripravo hra-
ne in pijače. "Pekli smo raz-
lične sladice: pečena jabol-
ka, jabolčni narastek, jabol-
ka v srajčki, medvedji jabol-
čni zavitek in 'McDonald' 
jabolčno pito. Sušili smo 
jabolka in naredili krhlje, 

shranili pa smo jih v vrečke, 
ki so jih otroci sami potiska-
li. Iz jabolk so stisnili sok in 
ga shranili v steklenice, ki 
smo jih dobili od podjetja 
Vipi. Izdelali so jabolčni 
čips. Vsak otrok je porisal 
svoj kuharski predpasnik. 
Izdelovali so različne izdel-

ke iz jabolk: iz barvnega 
papirja so oblikovali jabolka, 
jabolka so risali z voščenimi 
barvami. Nazadnje pa smo 
izdelali veliko leseno kuhar-
sko knjigo z recepti in na 
hodniku vrtca pripravili raz-
stavo z vsemi izdelki in sli-
kami."

Čisto za konec so obiskali še 
Vilo Podvin, kjer so otroci 
sodelovali pri kuharski dela-
vnici s kuharskim mojstrom 
Urošem Štefelinom. Pripra-
vili so lokalno sladico – 
jabolčni zavitek v skodelici 
– in pri delu neznansko uži-
vali.

Mladi kuharji in jabolka
V vrtcu Brezje so tudi letos sodelovali v projektu Turizem in vrtec. Ker je bila glavna tema projekta 
Moj kraj, moj chef, so se povezali s kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom.

Mojster Uroš Štefelin pa jih je naučil, kako pripraviti jabolčni zavitek v skodelici.

Marjana Ahačič

V vseh enotah Knjižnice A. 
T. Linharta Radovljica je od 
lanskega oktobra do maja 
letos potekala bralna akcija 
za spodbujanje branja Ta 
veseli knjižni svet. Kar 106 
bralcev je v sedmih mesecih 
prebralo najmanj sedem 
predlaganih del. Skupaj so 
prebrali 1214 knjig. Najbolj 
prizadevna bralka, ki jih je 
zabeležila celo 86, obiskuje 
knjižnico v Kropi.
"Bralci so lahko izbirali med 
izpovedmi izjemnih žensk, 
ki so in še spreminjajo svet, 
in knjigami o podsaharski 
Afriki. Spoznavali so njene 
ljudi, kulturo in običaje ter 
navdušenje delili z najmlaj-
šimi ob prebiranju afriških 
pravljic. Dodali smo še dela 
petih mojstric poezije," je 
pojasnila Barbara Klinar, ki 
v knjižnici že vse od začetka 
skrbi za akcijo.
Sodelujoči so knjige hkrati 
tudi ocenjevali in zapisali 
svoje misli in razmišljanja, 
je še povedala. Najbolj brani 
so bili romani Kot bi Luna 
padla na glavo (Tadej 
Golob), Prikupna struparka 
(Arto Paasilinna), Tu je bila 
Britt-Marie (Fredrik Back-
man) in Luciferka (Svetlana 
Makarovič, Matej Šurc). 
Prav Golobova monografija 
o igralki Mileni Zupančič je 
izzvala nekatere res iskrene 

misli, ugotavljajo knjižni-
čarji. Bralka iz Radovljice je 
zapisala: "Imela sem obču-
tek, da sedim z njo pri kavi 
in da klepetava o minulih 
časih." Za Svetlano Makaro-
vič pa je bralka iz Bohinjske 
Bistrice pripomnila: "Večna 
upornica, ki se ne želi uka-
lupiti in ji ni mar, kaj si dru-
gi mislijo o njej."
Največ ocen odlično je prejel 
roman Kita (Laetetia Colom-
bani), ki življenja treh žensk 
preplete v kito usode ali kot 
je zapisala bralka iz Begunj: 
"Odločen človek lahko v živ-
ljenju doseže ali premaga 
marsikaj." Med domačimi 
avtorji je poleg omenjenih 
življenjepisov izstopal še 
roman Klošarka z Mikloši-
čeve (Tanja Mlakar). 
Bralne navade odraslih se 
spreminjajo, opažajo knjižni-
čarji. Odvisne so od trenutne-
ga razpoloženja, količine pro-
stega časa in splošne družbe-
ne klime, ki je ali pa ni naklo-
njena branju. "Vse udeležen-
ce bralne akcije lahko pohva-
limo, njihove bralne navade 
so za vzor. Zahvaljujemo se 
jim za sodelovanje in sporo-
čamo, da bodo o prevzemu 
več kot zaslužene nagrade in 
priznanja za sodelovanje 
obveščeni po pošti, druge pa 
vabimo, da se nam jeseni pri-
družijo ob novem, prav tako 
skrbno sestavljenem izboru 
zanimivih del."

Veseli knjižni svet
Knjižničarji so z bralno akcijo svojim bralcem že 
enajstič ponudili izbor knjig, ki širijo obzorje, 
spreminjajo pogled na svet in hkrati nudijo 
jezikovni in vsebinski izziv. 

Marjana Ahačič

Z začetkom poletja in šol-
skih počitnic se spet začenja 
bralna akcija Poletavci – 
poletni bralci in NajPoletav-
ci. Akcijo že deseto leto 
zapored vodi Mestna knjiž-
nica Ljubljana; Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica se Poletavcem 
pridružuje osmič. 
"Poletavci so otroci od 7. do 
12. leta starosti. Med počit-
nicami berejo knjige, revije, 
stripe in izpolnjujejo bralni 

dnevnik. Njihova naloga je 
brati pol ure na dan. S tem 
ohranjajo branje kot dobro 
navado in zabavno pustolov-
ščino v svet zgodb. Dobre 
bralne navade otroku poma-
gajo do boljšega razumeva-
nja teksta in pripomorejo k 
hitrejšemu branju. Zgiban-

ke Poletavci dobijo v sploš-
nih knjižnicah, več o akciji 
Poletavci in priporočenih 
knjigah za mlade bralce 
izveste pa je mogoče izvede-
ti tudi na skupni spletni 
strani   www.poletavci.si," je 
pojasnila knjižničarka Irena 
Razingar.
NajPoletavci, pravi, so najst-
niki od 13. do 16. leta staro-
sti. Njihova naloga je med 
počitnicami prebrati tri knji-
ge in njihove naslove vpisati 
v obrazec  na spletni strani 
radovljiške knjižnice ter opi-

sati eno od oseb, ki jim je 
bila v knjigi najbolj všeč.
Na koncu poletja vsi sodelu-
joči prejmejo priznanje, rde-
čo majico in sodelujejo v 
nagradnem žrebanju za 
elektronski pikado. Akcija 
traja od 10. junija do 10. sep-
tembra.

Poleti spet bralna akcija

Marjana Ahačič

Predstavniki ameriške 
ambasade so v Knjižnico A. 
T. Linharta prišli v začetku 
junija in s seboj prinesli 
zajeten kup knjig za otroke, 
vse izpod peresa priljublje-
nega ameriškega avtorja 
uspešnic za otroke dr. Seus-
sa. V slovenskem jeziku 
otroci radi posegajo po nje-
govih Muc Kapuc, Lisica 
Nogavica ter Zelena jajca in 
krača.
Američani imajo drugega 
marca, ki je tudi rojstni 
datum dr. Seussa, poseben 
dan, posvečen branju, reče-
jo mu Read Across Ameri-
ca day (dan branja po Ame-
riki). "Pri pravljičnih uri-
cah v knjižnici njegova dela 
beremo zadnji dve leti. Ker 
knjižnica nima vse njego-
vih del v angleškem jeziku, 
običajno takrat prinesem 
svoje. Zato sem se odločila, 
da zaprosim ameriško vele-
poslaništvo v Sloveniji, če 
bi nam morda lahko nekaj 

njegovih knjig podarili," je 
povedala Američanka iz 
Pittsburgha, ki že 12 let živi 
v Sloveniji, družino pa si je 
ustvarila v Radovljici. 
Pravljične urice v angleščini 
so med radovljiškimi otroki 
in njihovimi starši zelo pril-
jubljene, kar okoli deset 
otrok pride običajno. Med 
epidemijo se je tudi tovrstno 

druženje preselilo na splet, 
v začetku junija pa so se na 
uricah spet začeli srečevati v 
živo. 
Veseli jo, da so se na vele-
poslaništvu tako prijazno 
odzvali na njeno pobudo. 
"Znani so po tem, da radi 
delajo z otroki, jaz pa sem 
zadovoljna, da so v Radov-
ljico pripeljali košček Ame-

rike," je povedala po koncu 
prireditve, na kateri so 
prvošolci iz Lesc navduše-
no ne le poslušali, kako jim 
je predstavnik ameriškega 
veleposlaništva prebiral 
eno od knjig, ki jih je prine-
sel s seboj, temveč tudi zelo 
aktivno sodelovali in samo-
zavestno odgovarjali v 
angleščini.

Američani podarili 
knjige za otroke
Na pobudo Rebecce Svetina, ki v radovljiški knjižnici izvaja pravljične urice v angleškem jeziku, so 
predstavniki ameriške ambasade v Sloveniji Knjižnici A. T. Linharta podarili nekaj knjig.

Otroci so bili navdušeni nad podarjenimi knjigami pa tudi nad izkušnjo klepeta z 
Američani, predstavniki veleposlaništva ZDA, ki so knjige dr. Seussa v začetku junija 
prinesli v radovljiško knjižnico.

Mladi, ki sodelujejo v poletni bralni akciji 
Poletavci, med počitnicami berejo vsaj pol ure 
na dan. Dobre bralne navade otroku pomagajo 
do boljšega razumevanja besedila in 
pripomorejo k hitrejšemu branju, poudarjajo 
knjižničarji.
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Že 30 let  z vami

Marjana Ahačič

Četrtega junija so v Sloven-
skem domu Korotan na 
Dunaju s priložnostno slo-
vesnostjo odprli tematsko 
sobo, v Kropi rojenemu slo-
vitemu tenoristu Antonu 
Dermoti in tako zaključili 
tako imenovano Dermotovo 
leto, posvečeno 110. obletni-
ci pevčevega rojstva. Uredi-
tev Dermotove sobe, ki so jo 
opremili s fotografijami bra-
tov Dermota pa tudi z neka-
terimi tipičnimi kroparski-
mi kovaškimi izdelki, sta s 
podporo Muzejev radovljiš-
ke občine pripravila arhitekt 
Jaro Ješe in kustosinja Katja 
Praprotnik.
Kulturno društvo Kultu-
ra-Natura Slovenije je sicer 
Dermotovo leto začelo 4. 
junija lani, v tem času pa so 
se zvrstili številni dogodki, 
posvečeni spominu na vse 
tri brate, tenoriste Dermota: 
Antona, Leopolda in Gaš-
perja.
Anton Dermota je bil eden 
najpomembnejših evrop-
skih liričnih tenorjev v 
obdobju po drugi svetovni 
vojni. Bil je član dunajske 
Državne opere, redni gost 
salzburškega festivala, pod 
vodstvom slavnih dirigentov 
je nastopal v najuglednejših 
opernih hišah po svetu od 
Pariza do Londona, milan-

ske Scale, Teatra Colon v 
Buenos Airesu pa vse tja do 
Avstralije, navaja kustosinja 
Katja Praprotnik. Udeleže-
val se je mednarodnih festi-
valov, nastopal je na števil-
nih koncertih in recitalih, 
tako v Avstriji kot v tujini, 

pogosto tudi v Sloveniji. 
Znan je bil kot nedosegljivi 
interpret tenorskih vlog v 
Mozartovih operah. Veliko 
njegovih vlog je bilo posne-
tih in jih lahko poslušamo 
še danes. Za svoje umetniš-
ko delo je prejel številna 
odlikovanja, za vedno pa 
ostaja zapisan kot častni 
član dunajske Državne ope-
re. K njegovemu uspehu je 
veliko pripomogla tudi nje-
gova žena pianistka Hilda 
Berger von Weyerwald, ki je 
bila pogosta spremljevalka 
na njegovih nastopih, kas-
neje pa mu je pomagala tudi 
pri prenašanju znanja na 
mlajše generacije pevcev. 
Rodil se je 4. junija leta 1910 
v Kropi kot eden od številnih 
otrok v skromni družini 
kovačev, kjer so revščini nav-
kljub gojili ljubezen do petja. 
Zato ne čudi, da so na pev-
sko pot zašli kar trije bratje 
– Anton, Gašper in Leopold. 
Leopold Dermota (1912–
1992) z umetniškim ime-
nom Leo Cordes je pel v 

avstrijskih opernih hišah, v 
deželnem gledališču v Salz-
burgu, Innsbrucku, v dunaj-
ski operi Volksoper, nem-
ških in švicarskih gledališ-
čih, po upokojitvi pa se je 
vrnil v rodno Kropo, kjer je 
bil upravnik Kovaškega 
muzeja. Gašper Dermota 
(1917–1969) je bil najmlajši 
od bratov Dermota, ki se je 
posvetil pevskemu poklicu. 
Bil je solist v ljubljanski Ope-
ri in član Slovenskega okteta.
Anton Dermota je pred tri-
desetimi leti kot Tamino v 
Mozartovi Čarobni piščali še 
zadnjič nastopil v dunajski 
Državni operi. Umrl je 22. 
junija 1989 na Dunaju, kjer 
je tudi pokopan.
Pri projektu ureditve ene od 
sob v Domu Korotan, ki je v 
lasti države Slovenije in v 
katerem danes stanujejo 
predvsem slovenski študen-
tje na Dunaju, so sodelovali 
KD Kultura-Natura Sloveni-
ja, Muzeji radovljiške obči-
ne in Slovenski dom/hotel 
Korotan. 

Dermotovo leto
Eno od sob v Slovenskem domu/hotelu Korotan na Dunaju so uredili v prostor, posvečen spominu 
na tri v Kropi rojene brate, tenoriste Dermota: Antona, Leopolda in Gašperja.

Petkove slovesnosti na Dunaju so se udeležili tudi številni sorodniki bratov Dermota, med 
njimi Antonovi hčerki Jovita in Tatjana ter sin Igor. Ob tej priložnosti so na pevčev grob 
položili cvetje. Na fotografiji so Jovita Dermota, Slavko Mežek (KD Kultura-Natura 
Slovenija), arhitekt Jaro Ješe in kustosinja Katja Praprotnik.

Dermotova soba v Slovenskem domu Korotan na Dunaju 
je zdaj opremljena s fotografijami bratov Dermota, »retro« 
radijskim sprejemnikom, na katerem je moč poslušati 
posnetke njihovega petja, ter kroparskimi svetilkami in 
vezeninami s kroparskimi motivi.

Marjana Ahačič

Narodni muzej Slovenije je 
ob 200-letnici delovanja pri-
pravil razstavo z naslovom 
Zlata nit; v razstavo so poleg 
predmetov iz matičnih zbirk 
muzeja vključeni tudi pred-
meti iz zbirk drugih sloven-
skih muzejev.
"Zlato je ena od skupnih 
točk, ki povezuje vse zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije, 
zato smo ga izbrali za temo 
osrednje razstave ob 200-let-
nici muzeja. Na ogled so 
predmeti iz matičnih zbirk 
muzeja, v razstavo pa so 
vključeni tudi predmeti iz 
zbirk slovenskih muzejev. 
Tako 200-letnica ni le zlati 
jubilej Narodnega muzeja 
Slovenije, temveč jubilej vseh 
slovenskih muzejev," pou-
darjajo v muzeju.
Mestni muzej Radovljica je 
za razstavo izbral priznanje 
zlata košuta, ki je bila najvi-
šja nagrada na beograjskem 
tekstilnem sejmu Moda v 
svetu. 
"To je predmet, ki ima za 
naš kraj še vedno veliko vre-
dnost tudi kot zgodba, ki 
stoji za njim," pove kustosi-
nja Katja Praprotnik.
Almira je nastala po drugi 
svetovni vojni iz zaplenjenih 
pletilskih obratov v Radovlji-
ci in okolici. Vse do stečaja 
leta 2001 je slovela po izje-
mni kvaliteti svojih izdel-
kov, kar dokazujejo tudi šte-

vilne nagrade, ki jih hrani 
Mestni muzej Radovljica. 
Med njimi je tudi zlata 
košuta. 
"Almira jo je zlato košuto za 
svoje kolekcije prejela kar 
sedemkrat, večinoma v 
sedemdesetih letih. Zasluga 
za tolikšno število nagrad 
gre predvsem oblikovalki in 
akademski slikarki Vesni 
Gaberščik," pojasni Katja 
Praprotnik. 
Razstava je v Narodnem 
muzeju Slovenije na ogled 
do maja prihodnje leto.

Za Narodni muzej 
izbrali zlato košuto 
Mestni muzej je za razstavo v Narodnem muzeju 
Slovenije izbral Almirino priznanje zlata košuta.

Nagrada zlata košuta; avtor 
skulpture je srbski kipar 
Jovan Soldatović. Med 
množico zlatih predmetov 
je bila za objavo na spletni 
strani nacionalnega radia 
izbrana prav fotografija 
Mirana Kambiča. 

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2020, tema 
Kovaška tradicija Krope: Ulična svetilka, avtor Damjan 
Markovec, 3. nagrada

Marjana Ahačič

V Kropi se v teh dneh kon-
čuje osmi Festival gledališ-
ča. V petek ob 20. uri se bo 
tradicionalno zaključil s 
predstavo v izvedbi domače 
gledališke skupine Čofta, 
tokrat bodo odigrali domiš-
ljijsko Puškinovo Pravljico o 
carju Saltanu. 
Na isti dan se začenja letoš-
nji Kovaški šmaren, pester 

niz poletnih prireditev pa 
pripravljata tudi ustanova 
Kultura-Natura Slovenije in 
Ustanova za razvoj Lipniške 
doline.
V okviru Kovaškega šmarna 
bo tako v soboto od 10. ure 
dalje mogoč ogled Mežnari-
je z galerijo Čevdr. V "hiši" 
bo poslušalnica Dermota3te-
nori, na ogled bo črna kuhi-
nja, v gozdu ob Mežnariji bo 
knjižnica pod krošnjami, 

obiskovalci bodo lahko sous-
tvarjali panoramsko sliko 
Krope. V tem času bo možen 
tudi ogled cerkve kroparske 
Matere božje – Kapelce ter 
organiziran voden ogled po 
tematski romarski poti Od 
znamenčka do znamenčka.
Kot je povedal predsednik 
gibanja Kultura-Natura Slo-
venija Slavko Mežek, prav 
poseben dogodek pripravlja-
jo v petek, 16. julija, na pred-

večer rojstnega dne leta 
1866 v Kropi rojene pesnice 
Kristine Šuler. Na arkad-
nem dvorišču Šmelove hiše 
bodo ob 19. uri pripravili 
Kristinin pesniški večer, na 
katerem se bodo predstavile 
pesnice: Monika Čuš, Tanja 
Matijašević in Špela Setni-
čar ter domačinki: Bojana 
Jelenc in Teja Goli.
Dan za tem pa pripravljajo 
še Nageljnov sejem.

Pestro julijsko dogajanje v Kropi
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Obletnice

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15,50256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 
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Že Aristotel je bil prepričan, 
da je koristno vstati pred 
zoro, saj to pripomore k 
boljšemu zdravju, bogastvu 
in modrosti. Tudi pregovor 
pravi, da je rana ura zlata 
ura, s čimer se strinjamo, 
pravijo Marija Forjanič, 
Gogi Branilovič ter Slavica 
in Anja Soršak, ki so drugo 
soboto v maju že ob petih 
zjutraj odrinile iz Radovljice 
in se uro kasneje podale na 
skoraj 35 kilometrov dolgo 
pot okoli Ljubljane. 
"Prvič je bil pohod po Poti 
ob žici organiziran leta 1957. 
Pot poteka okoli prestolnice, 
kjer je med drugo svetovno 

vojno stala žičnata ograja 
okupatorjev. Zaradi epide-
mije je letos že drugič pote-
kal nekoliko drugače: na 
kontrolnih točkah nas niso 
pozdravili na stojnicah, kjer 
so navadno delili žige za 
prehojene dele poti, smo si 
pa kontrolne kartončke lah-
ko pohodniki žigosali sami. 
Že od leta 2017 so namreč 
ob poti nameščeni stacio-
narni žigi, tako da se lahko 
na pot podate kadarkoli v 

letu in jo deloma oziroma v 
celoti prehodite z doma nati-
snjenim kartončkom in bla-
zinico za žigosanje v nahrb-
tniku. Prehojeno pot pa lah-
ko posnamete tudi s poseb-
no mobilno aplikacijo," so 
pojasnile pohodnice.
Kot pravijo, jim je poleg 
same dolžine največji izziv 
predstavljala hoja čez Golo-
vec. "Z dobro družbo ter 
okrepčilom pa smo tudi to 
premagale brez težav. Poleg 
spomina na osvoboditev 
Ljubljane ima pohod po Poti 
spominov in tovarištva 
rekreativno noto in tako že 
vrsto let na tisoče udeležen-

cev spodbuja h gibanju in 
zdravemu načinu življenja. 
Po uspešno premaganih 
kilometrih lahko tudi me 
rečemo, da smo se prav lepo 
razgibale, prispevale k svoje-
mu zdravju in kakšno mod-
ro rekle tudi na poti."
Je vstajanje pred zoro pripo-
moglo tudi k bogastvu, kot 
je dejal Aristotel? K bogati 
zbirki lepih izkušenj in spo-
minov prav gotovo, zatrjuje-
jo pohodnice. 

Pohod Ob žici
Skupina Radovljičank se je tudi letos odpravila 
na 35 kilometrov dolg pohod po Poti ob žici okoli 
Ljubljane.

Pohodnice Marija Forjanič, Gogi Branilovič ter 
Slavica in Anja Soršak

Ivanka Korošec

Skozi široko odprto okno 
prihaja pomirjajoče šumlja-
nje Kroparice. V lepo ureje-
ni sobi leži na bolniški pos-
telji Francka Šolar, ki je 6. 
junija praznovala častitljivi 
jubilej, devetdeset let svoje-
ga življenja. Sin, ki živi v 
domači hiši, in hčerka, ki 
vsak dan prihaja k njej, vzor-
no skrbita zanjo. Razvesel-
jujejo jo tudi dve vnukinji, 
en vnuk in štirje pravnuki. 
Vsi živijo v bližnjih krajih, 
tako da jo lahko pogosto obi-
ščejo.

Otroštvo v Kamni Gorici
Jutro življenja ji je zasijalo v 
Kamni Gorici, kjer je kot 
prvorojenka preživela otroš-
tvo in rano mladost ob star-
ših ter šestih sestrah in bra-
tu. "Ata je rad pregloboko 
pogledal v kozarec, to je bilo 
zlasti za mamo težko. Zapo-
slen je bil pri Lazarju, kjer 
so imeli kovačijo. Živeli smo 
v kajži, kjer so bile samo 
kuhinja, 'hiša' in kamra. 
Stara mama je imela precej 
zemlje, tako da smo ji poma-
gali obdelovati polje in skr-
beti za živino. Otroci smo 
zrasli ob kozjem mleku. 
Živih nas je še vseh osem," 
pripoveduje svojo življenj-
sko zgodbo. 

Odlična učenka
V šolo je zelo rada hodila, 
saj se je z lahkoto učila in 
bila je vedno odlična. Štiri-
letno šolo je opravila v Kam-
ni Gorici, nato so otroci 
nadaljevali v Radovljici, 
kamor so hodili čez Fuksovo 
brv, ki pa tedaj ni bila tako 
zavarovana, kot je dandanes. 
Prišla je vojna in v šolah so 
bili nemški učitelji. Z eno 
od nemških učiteljic se je 
Francka zelo dobro razume-

la. Prišla je celo k njim 
domov in skušala prepričati 
starše, naj jo pošljejo naprej 
v šole. "Za kaj takega ni bilo 
denarja, saj smo živeli v rev-
ščini. Nosila sem mamine 
čevlje in predelane obleke 
…" Marsikateri nadarjen 
otrok je o šolanju lahko 
samo sanjal. 

Služba v Plamenu
Zaposlila se je v kroparskem 
Plamenu. Najprej je popiso-
vala 'šihte'. Zaradi natanč-
nosti, vestnosti in sposobno-
sti je napredovala v mezdni 
oddelek, od tam pa v knjigo-
vodstvo. Zaupali so ji tudi 
vodenje evidenc za počitniš-
ki dom, ki ga je tovarna ime-
la v Pacugu. 
V Plamenu je spoznala tudi 
svojega bodočega moža. "Bil 
je trideset let starejši od 
mene, a bil je tisti pravi!" 
Dobro sta se razumela in 
izkazoval ji je vso pozornost, 
med drugim tudi tako, da ji 
je v službo nosil malico v 
kanglici. Imel je strogo 
mamo in šele po njeni smrti 
sta se lahko poročila. Prišla 
je na njegov dom v Kropo, 

kjer so nekdaj imeli žebljar-
no, vendar so jo po vojni 
nacionalizirali. Leta 1951 se 
jima je rodil sin Vinko, tri 
leta kasneje pa hči Branka. 
Tri desetletja kasneje, le 
malo pred svojim osemde-
setim letom, je soprog umrl.

Skrb za družino
Življenje ji je teklo ob delu 
in skrbi za družino. Imela je 
velik vrt, kjer je pridelovala 
zelenjavo. Spomni se, da so 
hodili na Jelovico nabirat 
maline in borovnice. Pa da 
jim je pred nekaj leti voda v 
poplavi vse odnesla; pripel-
jali so jim novo zemljo in 
spet so si uredili vrt. 
Bila je tudi spretna šivilja; 
ko sta bila otroka majhna, 
jima je vse sešila. Zelo rada 
je pletla. Kljub temu da na 
eno oko ne vidi, ima še zdaj 
ob svoji postelji pletilke in 
volno. Rada plete večbarvne 
vzorčke. Veliko nogavic, 
rokavic, oblekic za vnukinje 
in podobnih praktičnih stva-
ri je napletla. Hči Branka 
pravi, da bi s tovornjakom 
lahko peljali vse, kar je 
mama napletla. "Biti moraš 

pač natančen in potrpežljiv, 
z veseljem moraš to delati, 
sicer ni nič," je dodala slav-
ljenka. 
Hči se spomni, da sta bila 
mama in oče razgledana in 
napredna, že pred desetletji 
sta prebirala literaturo o 
zdravem načinu življenja in 
se po tem tudi ravnala. "Mož 
je znal zelo dobro peči, saj je 
nekaj časa delal v pekariji. 
Tako sva skupaj pekla, nau-
čil me je delati potico. Tudi 
kuhal je rad, zlasti zelenjav-
ne jedi," se spominja gospa 
Francka.

Časopisi, križanke in 
radio
Pred osmimi leti je zbolela 
za boleznijo, za katero je 
značilna šibkost mišic. Po 
več dolgotrajnejših bivanjih 
v bolnišnici so ji oslabele 
tudi noge, tako da se je od 
tedaj dalje njen življenjski 
prostor zožil na posteljo. 
Zdaj rada posluša radio, naj-
bolj pa uživa v reševanju kri-
žank, saj je naročena na 
ugankarske revije in tudi na 
Dnevnik, ki ga rada prebira.
"Vedno sem imela rada 
rože. Na vseh desetih oknih 
so cvetele. Moj mož je znal 
gojiti gorenjske nageljne. 
Rekel je, da mu tako uspeva-
jo, ker se pogovarja z njimi. 
Še za Titovo vilo na Bledu so 
jih prihajali iskat. Meni pa 
so najljubše fuksije. Zdaj, 
ko sama ne zmorem, pa za 
rože poskrbi hčerka." 
Pa ne samo za rože, pač pa 
za vse, kar potrebuje. "Zlata 
vredno je, da sin in hčerka 
tako lepo skrbita zame," pra-
vi hvaležno. Res je, da sta-
rost prinese najrazličnejše 
zdravstvene tegobe in teža-
ve, a če imaš okoli sebe dob-
re ljudi, ki jih imaš rad in 
imajo tudi oni tebe radi, je 
lahko tudi pozna jesen živ-
ljenja lepa.

Jubilej Francke Šolar
Res je, da starost prinese najrazličnejše zdravstvene tegobe in težave, a če imaš okoli sebe dobre 
ljudi, ki jih imaš rad in imajo tudi oni tebe radi, je lahko tudi pozna jesen življenja lepa, je prepričana 
slavljenka Francka Šolar iz Krope.

Francka Šolar 

Marjana Ahačič

Na nedavnem občnem zbo-
ru Plavalnega kluba Radov-
ljica so se s skromnim dari-
lom in iskreno zahvalo 
poslovili od sodelavke Ani-
ce Ježek, gospe, ki je kar 
štirideset let skrbela, da je 
bilo finančno poslovanje 
kluba urejeno zgledno, 
natančno in ažurno. In za 
vse to je skromna gospa 
dolga štiri desetletja skrbela 
brezplačno, kot prostovolj-
ka. Zdaj bo naporno delo s 
številkami vendarle odložila 

in se upokojila tudi na tem 
področju, čeprav pravi, da ji 
je bilo opravljanje dela za 
klub predvsem v veliko 
veselje. 
"Ne da se povedati, koliko 
dobrega ste naredili za klub. 
Iskreno se vam zahvaljuje-
mo, težko bomo delali brez 
vas," jo je nagovoril župan 
Ciril Globočnik, s katerim 
sta v plavalnem klubu dolgo 
sodelovala.
"Anica Ježek ni delala samo 
predano, ampak tudi izjem-
no strokovno," je poudaril 
predsednik kluba Aleš Kle-

ment. "V štiridesetih letih 
smo imeli seveda tudi števil-
ne kontrole nadzornih orga-
nov, a prav nobena ni odkrila 

kakršnekoli nepravilnosti. Za 
klub je bila zares neprecenlji-
va, za kar se ji iskreno zahva-
ljujemo."

Štiri desetletja 
predanosti društvu

Anica Ježek s predsednikom Plavalnega kluba Radovljica 
Alešem Klementom in županom Cirilom Globočnikom 
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Marjana Ahačič

Priljubljeno pot Juliana Tra-
il, 270 kilometrov dolgo 
pohodniško pot, ki skozi 16 
etap obkroži Julijske Alpe, 
so letos dopolnili s še štirimi 
novimi etapami. 
Pot vodi po robu Julijskih 
Alp in Triglavskega narod-

nega parka, četrta etapa pa 
je speljana po občini Radov-
ljica, kjer povezuje Begunje, 
Radovljico in vodi nato nap-
rej na Bled. Pot so razširili v 
smeri Goriških brd in jo 

tako povečali na skupaj 330 
kilometrov oziroma dvajset 
etap.
Kot je povedal koordinator 
Skupnosti Julijske Alpe Kle-
men Langus, so se za posto-
pno dodajanje novih poti 
odločili že pri snovanju poti, 
zato je pričakovati, da bodo 
tudi v prihodnje nastajali 
dodatni kraki. Povod za prvo 
razširitev pa je izjemen 
obisk poti v lanskem letu in 
močno povpraševanje po 
zbiranju žigov; po celotni 
poti jih je mogoče nabrati 
24. 
Pohodnike po poti spremlja 
in vodi elektronski vodnik 
na spletni platformi Outdo-
orActive, na voljo sta poseb-
na aplikacija pa tudi ponatis 
klasičnega vodnika, ki že 
vključuje opise dodatnih šti-
rih etap in dnevnik za zbira-
nje žigov. Vodnik je na voljo 
za nakup tudi v radovljiš-
kem TIC-u.

Pohodniški poti Juliana 
dodali nove etape

Marjana Ahačič

"Vsa velika mesta so prej ali 
slej ugotovila, da ljudje pot-
rebujemo tudi naravo. Goz-
dna učna pot, ki je za popol-
danski sprehod peš doseglji-
va za večino občanov, je res 
nekaj odličnega," je prepri-
čan Simon Resman, gozdar 
in tudi občinski svetnik, ki 
se je sredi junija županu 
Radovljice Cirilu Globočni-
ku pri prvem vodenju po 
nedavno prenovljeni gozdni 
učni poti na obrobju Radov-
ljice. 
Gozdna učna pot v Predtrš-
kem gozdu pri Radovljici je 
bila, ko so jo leta 1977 uredi-

li gozdarji tedanjega Goz-
dnega gospodarstva Bled, 
ena prvih tovrstnih učnih 
poti v Sloveniji. Pred skoraj 
pol stoletja si jo je zamislil 
Radovljičan Nikolaj Lapuh, 
s ciljem, da bi služila kot 
učni objekt za pouk mladine 
in kot prijetna sprehajalna 
pot za občane. "Izbral je tra-
so, jo opremil s točkami, ki 
so predstavljale zanimivosti 
gozda, in napisal vodnik. 
Pot je zaživela predvsem z 
obiski šolskih ekskurzij, ki 
so jih strokovno vodili goz-
darji," je o začetkih v publi-
kaciji, izdani nekaj desetletij 
kasneje, zapisal Igor Lampe, 
gozdar Zavoda za gozdove 

Slovenije, ki je tudi avtor 
kasnejših zasnov preobliko-
vane poti.
Med domačini in obiskoval-
ci od drugod zelo priljublje-
no pot je že leta 1984 zelo 
razdejal vetrolom, v začetku 
devetdesetih so jo zaradi 
družbenih sprememb in 
nedorečenega financiranja 
za nekaj let celo prenehali 
vzdrževati, leta 2006 pa ob 
gradnji avtoceste traso celo v 
večjem delu prestavili. Kljub 
temu so na predlog Zavoda 
za gozdove Predtrški gozd 
na prelomu tisočletja z 
občinskim odlokom razgla-
sili za gozd s posebnim 
pomenom, učno pot pa 

vmes dvakrat popolnoma 
prenovili.
Simon Resman na radovlji-
ško gozdno učno pot pogos-
to vodi skupine otrok. "Uži-
vam, ko jih opazujem v nji-
hovi radoživosti. Kaj vse 
opazijo! Tudi sam jih spod-
bujam, da v gozd hodijo z 
velikimi ušesi in velikimi 
očmi, kot rečemo, saj je na 
naši gozdni učni poti res 
mogoče veliko videti. Je 
namreč izredno pestra glede 
drevesnih in grmovnih vrst 
pa tudi zaradi svoje sicerš-
nje razgibanosti." 
Danes dobre tri kilometre 
dolgo pot upravlja blejska 
območna enota Zavoda za 
gozdove Slovenije, ki je pot 
to pomlad tudi temeljito 
obnovila. Izvajalec GG Bled 
je zamenjal večino tabel, ki 
označujejo rastlinske vrste, 
ponekod pa opravil vzdrže-
valna dela. Občina je za 
obnovo poti namenila prib-
ližno sedem tisoč evrov. 
"Pot nam v zadnjem obdob-
ju res ni bila več v ponos, 
zato smo se odločili za 
obnovo. Morda bo obnova 
ljudi spodbudila, da jo zač-
nejo redno obiskovati. 
Posebej v tem obdobju je 
namreč narava čudovita. V 
občini imamo sicer precej 
sprehajalnih oziroma poho-
dniških poti, ki jih postop-
no obnavljamo. Naslednja 
bo za obnovo na vrsti vodna 
učna pot Grabnarica."

Pot zdaj spet omogoča 
predstavitve številnih dre-
vesnih vrst, starih orodij, 
krajinskih in ekoloških vse-
bin ter drugih zanimivosti. 
Njen osnovni namen ostaja 

ozaveščanje in izobraževa-
nje javnosti in šolske mladi-
ne o vlogi in pomenu goz-
da, obenem pa je med 
domačini priljubljena za 
oddih in rekreacijo.

Sprehod po obnovljeni 
gozdni učni poti
Gozdno učno pot v Predtrškem gozdu, ob ureditvi eno prvih v Sloveniji, so temeljito obnovili. 
Obiskovalce je na prvi vodeni ogled popeljal kar župan Ciril Globočnik.

Udeleženci pohoda po prenovljeni gozdni učni poti v Predtrškem gozdu.

V sklopu obnove so zamenjali večino tabel, ki označujejo 
rastlinske vrste, ponekod pa opravil vzdrževalna dela.

Ob poti so gozdarji pripravili kar nekaj točk, na katerih 
lahko obiskovalci lahko zvejo kaj novega o gozdu.

Smolarjenje oziroma pridobivanje smole za uporabo v 
zdravilstvu je ena tistih dejavnosti, s katero se danes ljudje 
praktično ne ukvarjajo več, je povedal Simon Resman.

Pot, katere četrta etapa 
je speljana po občini 
Radovljica, so razširili 
v smeri Goriških brd 
in jo tako povečali na 
skupaj 330 kilometrov 
oziroma dvajset etap.
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Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura    

                        + poštnina
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Marjana Ahačič

Po letu premora Krajevna 
skupnost Lesce ponovno 
prireja praznovanje krajev-
nega praznika, ki ga v Les-
cah praznujejo 14. julija, v 
spomin na začetke urejanja 
Kampa Šobec.
Kot je povedala predsednica 
sveta KS Tatjana Justin, se 
bodo v okviru praznika s 
svojimi aktivnostmi ves 
mesec predstavljala različna 
domača društva, srednji 
dogodek pa bo proslava s 

podelitvijo priznanj Krajev-
ne skupnosti, ki bo v petek, 
9. julija, ob 19. uri v avli 
Osnovne šole Frana Saleš-
kega Finžgarja Lesce.
Prireditve ob prazniku se 
bodo začele s tekmovanjem 
v balinanju, ki ga bo v sobo-
to, 3. julija, od 9. ure dalje 
organiziralo Društvo upoko-
jencev Lesce. Teden kasne-
je, 10. julija, sledi pester 
konec tedna, ki se bo začel z 
mednarodnim balinarskim 
turnirjem Balinarskega klu-
ba Lesce ob 9. uri, sledita 
odprta turnirja odbojke na 
mivki in minigolfa, ki se 
začenjata ob 10. uri, prireja 
pa ju Kamp Šobec. Dan se 

bo ob 18. uri zaključil na 
otroškem igrišču pri Druž-
benem centru Lesce s prire-
ditvijo za otroke. 
Referendumska nedelja, 11. 
julija, bo v Lescah športno 
obarvana. Ob 9. uri se bodo 
kolesarji izpred Družbenega 
centra podali na mali ali 
veliki tradicionalni Leški 
kolesarski krog, ob 10. uri 
pa sledi še turnir v prstome-
tu na poligonu na Šobcu, ki 
ga prirejata AŠKD Restavra-
cija Center Lesce in ŠDP 
Lesce. Nogometni klub Les-

ce tudi letos med 14. in 16. 
julijem organizira malo šolo 
nogometa. Prireditve ob kra-
jevnem prazniku se bodo 
zaključile z medgeneracij-
skim pohodom po vaseh 
krajevne skupnosti, ki ga v 
petek, 16. julija, prireja 
Društvo upokojencev Lesce. 
Start pohoda bo ob 7.30 
izpred Družbenega centra 
Lesce. 
V okviru praznika bo v juliju 
v galeriji Titanija potekala 
slikarska razstava leških sli-
karjev. 
Vse prireditve razen Mitin-
ga malega letalstva, ki bo v 
nedeljo, 15. avgusta, so brez-
plačne.

V Lescah jubilejno 
praznovanje
Krajevna skupnost Lesce letos pripravlja 
jubilejno, že dvajseto obeležitev praznika 
krajevne skupnosti. Prireditve se bodo vrstile ves 
julij, osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj pa 
bo 9. julija v avli osnovne šole v Lescah. 

V okviru praznika se bodo ves mesec 
predstavljala različna domača društva, osrednji 
dogodek pa bo proslava s podelitvijo priznanj 
krajevne skupnosti, ki bo v petek, 9. julija, ob 
19. uri v avli OŠ F. S. Finžgarja Lesce.

Kaja Beton

Dvanajstega junija je minilo 
dvajset let, odkar je bilo na 
Ptuju ustanovljeno Združe-
nje zgodovinskih mest Slo-
venije. Že istega leta se je 
združenju priključila tudi 
Občina Radovljica. V njem 
je trenutno 19 slovenskih 
mest. Namen združenja je 
na eni strani ohranjanje zaš-
čitenih mestnih jeder, nji-
hova prenova in oživitev, v 
zadnjih letih pa je vse 
pomembnejša njihova pro-
mocija na domačem in 
tujem trgu. 
Ob okrogli obletnici delova-
nja ter v letu, ko je Slovenija 
evropska gastronomska 
regija, so člani združenja 
pripravili poseben kultur-
no-gastronomski abonma, 
ki so ga poimenovali Polna 
žlica kulture. Ta vključuje 
dvajset plačljivih dogodkov, 
od koncertov in gledaliških 

predstav do razstav, ki se 
bodo zvrstili med letošnjim 
in prihodnjim avgustom. Na 
voljo je v dveh različicah; 

manjši vključuje dogodke v 
vzhodnem oz. zahodnem 
delu Slovenije. Nakup abon-
maja je možen na spletni 

strani zgodovinska-mesta.si.
Prvi dogodek se bo odvijal v 
Radovljici, kamor prihaja 
razstava Ivan Ivačič, prva 
slovenska kuharska TV zve-
zda, ki jo ob stoti obletnici 
Ivačičevega rojstva priprav-
lja Posavski muzej Brežice. 
Tam se je namreč kuhar 
rodil, kasneje pa je živel v 
Radovljici, kjer je tudi poko-
pan. Razstava bo na ogled 
med 5. avgustom in 31. 
decembrom. 
V Brežicah pa bo med 7. 
oktobrom in 11. februarjem 
na ogled razstava, ki jo o Iva-
nu Ivačiču pripravljajo 
Muzeji radovljiške občine. 
Obe gostovanji bosta pove-
zani z lokalno kulinarično 
ponudbo. Na odprtju razsta-
ve v Brežicah se bodo pred-
stavili Okusi Radol'ce, na 
odprtju novembrskih lokal-
nih menijev v Radovljici pa 
predstavniki brežiške kuli-
narike.

Polna žlica kulture  
v starih mestih
Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki povezuje devetnajst slovenskih mest, letos zaznamuje 
dvajset let delovanja. Ob tej priložnosti mesta vabijo na edinstven kulturno-gastronomski abonma.

Med od začetka avgusta do konca leta bo v Radovljici na 
ogled razstava, ki jo je o legendarnem kuharskem mojstru 
Ivanu Ivačiču pripravil Posavski muzej. Pred stotimi leti se 
je rodil v Brežicah, kasneje pa živel v Radovljici, kjer je tudi 
pokopan.

Marjana Ahačič

Koncert bo spremljala kuli-
narična tržnica z Okusi 
Radol'ce, sicer pa bo v pro-
daji v skladu s priporočili 
NIJZ omejeno število vstop-
nic, so pojasnili organizator-
ji.
Sicer pa bo ves julij ob četrt-
kih na trgu pred cerkvijo 
popoldne rokodelska tržnica 

Artish, zvečer pa kulinarič-
na tržnica z Okusi Radol'ce. 
Četrtkove večere bodo pope-
strili z živo glasbo: 8. julija 
swing glasba s plesalci, 15. 
julija zasedba Freekind, 22. 
julija pa Pliš. Zaključila jih 
bo zasedba The Mood Swin-
gers z Moniko Avsenik. 
"Pestro poletno dogajanje se 
bo nadaljevalo v parku, in 
sicer 4. avgusta s Predstavo 
za vsako priložnost Lada 
Bizovičarja ter 5. avgusta z 
opernim nastopom učencev 
masterclassa pod vodstvom 

svetovno priznanega maes-
tra Georga Pehlivaniana, ki 
bodo pripravili koncertno 
izvedbo opere Seviljski bri-
vec. Vstopnice za oba dneva 
so že na voljo na spletni 
strani www.radolca.si in v 
TIC Radovljica," je povedala 
Blanka Grašič z zavoda 
Turizem in kultura Radov-
ljica.
Poletne večere bo tudi letos 

popestril Poletni kino Lin-
hartove dvorane Radovljica. 
Filmi bodo na sporedu vsak 
petek v juliju ob 21.30 in v 
avgustu ob 21. uri. Prav 
posebni Poletni kino bo 30. 
julija, ko bo na trgu pred 
cerkvijo, 6. avgusta v baroč-
nem parku in 13. avgusta na 
Vurnikovem trgu. 
Poletje bo v Radovljici boga-
to obarvano s prireditvami 
tudi zaradi tradicionalnih 
dogodkov: Kovaškega šmar-
na v Kropi, Langusovih dni v 
Kamni Gorici ter Festivala 

Radovljica, ki bo med 7. in 
24. julijem v Radovljici.
Z julijem se na Linhartov 
trg vrača tudi Bolšjak, in 
sicer vsako prvo nedeljo v 
mesecu na trgu pred cerkvi-
jo.
"Za vse goste, ki bodo letos 
vsaj dve noči bivali pri rado-
vljiških ponudnikih nastani-
tev, smo pripravili kartico 
ugodnosti. Ta prinaša števil-
ne brezplačne in cenejše 
aktivnosti ter doživetja, 
novost pa so poldnevni izleti 
vsak dan v tednu, po Radov-
ljici in okolici – Bledu, Trži-
ču in Jesenicah. Kartica je 
letos v digitalni obliki, gostje 

pa jo dobijo pri ponudnikih 
nastanitev," je še pojasnila 
Grašičeva. 
Za vse goste, ki bodo v juliju 
in avgustu obiskali Radovlji-
co, bodo na voljo še brez-
plačni vodeni ogledi: vsak 
ponedeljek ob 16. uri voden 
ogled gradu Kamen, vsak 
torek ob 10. uri voden ogled 
starega mestnega jedra 
Radovljice, vsako sredo ob 
15. uri voden pohod iz Rado-
vljice v Kamno Gorico in 
vsak četrtek ob 10. uri voden 
ogled vasi Mošnje z Villo 
rustico. 
Več informacij najdete na 
www.radolca.si

V Radovljico se vračajo prireditve
Z julijem se v Radovljico vračajo prireditve. Prva bo veliki koncert zasedbe Queen Real Tribute Band v 
radovljiškem parku že ta četrtek.

Od prihodnjega tedna dalje bo ves julij ob četrtkih na trgu 
pred cerkvijo popoldne rokodelska tržnica Artish, zvečer pa 
kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce. Četrtkove večere bodo 
popestrili z živo glasbo.

Poletne večere bo popestril Poletni kino. Filmi 
bodo na sporedu bodo vsak petek v juliju ob 
21.30 in v avgustu ob 21. uri. Prav posebni 
Poletni kino bo 30. julija, ko bo na trgu pred 
cerkvijo, 6. avgusta v baročnem parku in 13. 
avgusta na Vurnikovem trgu. 
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Četrtek, 1. julija
Ob 20.00 Koncert Queen Real Tribute Band, (začetek ob 21.00) in 
kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Radovljiški park (vstopnice v 
prodaji v TIC Radovljica, na www.radolca.si in na prodajnih mestih 
Eventima)*

Ob 20.00 Četrtkov Večer pri Avseniku, Ansambel Tomaža Rota, 
Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem

Petek, 2. julija
Ob 18.00 Uvod v Kovaški šmaren, maša pri kapelici s pevci Mešane-
ga pevskega zbora Koledva

Ob 19.00 Hišni ansambel Avsenik, Gostilna Avsenik, Begunje na 
Gorenjskem*

Ob 20.00 Festival gledališča Kropa, Pravljica o carju Saltanu, gledali-
ška predstava, Kulturno društvo Kropa, Dramska skupina Čofta, Kul-
turni dom Kropa, vstop prost 

Ob 21.30 Poletje 85', romantična drama, vstop prost, letni kino, dvo-
rišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 3. julija 
9.00–18.00 Kovaški šmaren – dan odprtih vrat v Kovaškem muzeju. 
Brezplačen ogled Kovaškega muzeja 

12.00 Vigenjc Vice, prikaz življenja kroparskih kovačev z Dramsko 
skupino Čofta (Kulturno društvo Kropa), turnir v košarki, prstometu, 
dan odprtih vrat tovarne UKO, predstavitev izdelkov domače obrti, 
otroške delavnice in igre, prikaz taljenja železove rude, Kropa

12.00–23.00 Okusi piva Radovljica, kulinarična tržnica z okušanjem 
slovenskih butičnih piv ter kulinarično ponudbo Okusov Radol'ce z 
gosti, Radovljiški park

10.00–12.00 Podvinska tržnica, Tržnica lokalnih pridelovalcev hrane 
in rokodelcev, vrt Vile Podvin

Ob 19.00 Krudovi: nova doba, animirani film, sinhronizirano; ob 
21.00 Kako postati dobra žena, komedija, Linhartova dvorana Rado-
vljica*

 

Nedelja, 4. julija 
Od 9.00 naprej, turnir v odbojki na mivki, Športni kompleks bazena 
v Kropi

Ob 19.00 Klavirski koncert udeležencev tradicionalnega glasbenega 
izobraževanja s koncerti klasične glasbe v organizaciji La Casa de 
Kamna, prof. L. Tanganelli, Dvorana Glasbene šole Radovljica

Ob 19.00 Krudovi: nova doba, animirani film, sinhronizirano; ob 
21.00 Varuh, akcijski film, Linhartova dvorana Radovljica*

 

Četrtek, 8. julija
15.00–20.00 Artish, rokodelska tržnica, Linhartov trg, trg pred cer-
kvijo 20.00–23.00 Dixie shock, swing in kulinarična tržnica z Okusi 
Radol'ce, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Petek, 9. julija
Ob 18.00 Klavirski in violinski koncert udeležencev tradicionalnega 
glasbenega izobraževanja s koncerti klasične glasbe v organizaciji La 
Casa de Kamna, prof. S. Gadjiev, V. Meljnikov, Dvorana Glasbene 
šole Radovljica

Ob 20.00 Ansambel Saša Avsenika, Open Air, Pred Gostilno Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

Ob 21.30 Pod belimi pečinami, romantična drama, vstop prost, letni 
kino, dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 10. julija
Ob 9.00 Kruela, komedija; ob 21.30 Varuh, akcijski film, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Nedelja, 11. julija 
Ob 19.00 Kruela, komedija; ob 21.30 Dežela nomadov, trikrat nagra-
da oskar, Linhartova dvorana Radovljica* 

Ob 20.00 Koncert ob 100. obletnici rojstva argentinskega skladatelja 
Astora Piazzole v organizaciji La Casa de Kamna, Klavirski koncert 
Daniel Rivera (Argentina-Italija), Godalni orkester Furlanije - Julijske 
Krajine, dirigent Romolo Gessi (Italija), F. Chopin, Koncert za klavir 
in orkester v f-molu št. 2 op. 21, v izvirni obdelavi za klavir in godalni 
orkester Piazzola, fragmenti, Baročna dvorana Radovljiške graščine

Ponedeljek, 12. julija
Ob 19.00 Koncert, Slovenski godalni sekstet, Dvorana Kulturnega 
doma v Kropi

Četrtek, 15. julija
15.00–20.00 Artish, rokodelska tržnica; 20.00–23.00: Freekind in 
kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Petek, 16. julija

Ob 18.00 Violinski koncert udeležencev tradicionalnega glasbenega 
izobraževanja s koncerti klasične glasbe v organizaciji La Casa de 
Kamna, prof. D. Rivera in T. Trevisan-F. Zaccaria, Dvorana Glasbene 
šole Radovljica

Ob 19.00 Gorenjski kvintet, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenj-
skem*

Ob 21.30 Konje krast, drama, vstop prost, letni kino, Dvorišče Lin-
hartove dvorane Radovljica

Od 1. do 30. julija 2021
Sobota, 17. julija 

Ob 19.00 Duša, oskar za animirani film, animirani film, sinhronizira-
no; ob 21.00 Undine, srebrni medved za naslovno vlogo, misterioz-
na drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 18. julija
Ob 19.00 Duša, oskar za animirani film, animirani film, sinhronizira-
no; ob 21.00 Varuj mi ženo, akcijska komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Četrtek, 22. julija
15.00–20.00 Artish, rokodelska tržnica; 20.00–23.00 Pliš in kulinari-
čna tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Petek, 23. julija
Ob 19.00 Klavirski koncert udeležencev izobraževanje s koncerti kla-
sične glasbe v organizaciji La Casa de Kamna, prof. Sorokow, Dvora-
na Glasbene šole Radovljica

Ob 19.00 Ansambel Zupan, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenj-
skem*

Ob 21.30 Kako postati dobra žena, komedija, vstop prost, letni kino, 
Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 24. julija
Ob 19.00 Troli na svetovni turneji, animirani glasbeni, sinhronizira-
no; ob 21.00 Varuj mi ženo, akcijska komedija, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Nedelja, 25. julija
Ob 19.00 Troli na svetovni turneji, animirani glasbeni, sinhronizira-
no; 

Ob 21.00 Undine, srebrni medved za naslovno vlogo, misteriozna 
drama, Linhartova dvorana Radovljica

Četrtek, 29. julija
15.00–20.00 Artish, rokodelska tržnica; 20.00–23.00: The Mood 
Swingers in kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov trg, trg 
pred cerkvijo

Petek, 30. julija
19.00 Veseli Begunjčani, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

Razstave

Od 5. julija do 15. avgusta – Razstava likovnih del na papirju iz zbirke 
Galerije Šivčeva hiša; Galerija Šivčeva hiša, odprto: od torka do 
nedelje od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00 

Od junija do konca avgusta – Razstava del študentov Fakultete za 
dizajn in članic skupine Kreativnice v okviru bienala BIEN; vrt Galeri-
je Šivčeva hiša, odprto od torka do nedelje od 10.00 do 12.00 in od 
17.00 do 19.00

Julija, avgust – Vojni plakat, Iz depoja Gornjesavskega muzeja Jese-
nice, Gostujoča razstava Gornjesavskega muzeja Jesenice, Muzej 
talcev, Begunje na Gorenjskem, odprto: sobota od 10.00 do 16.00*

Živeti skupaj. O čebeli in človeku – Nova stalna razstava Čebelarske-
ga muzeja; Radovljiška graščina, Linhartov trg 1, Radovljica. Odprto: 
od torka do nedelje od 10.00 do 18.00*

Julijski dogodki v knjižnici Antona 
Tomaža Linharta Radovljica

Ob 17.00 na igrišču "pod drevesom": 5. julija: igrišče Lesce, 12. juli-
ja: igrišče Radovljica (v športnem parku zraven kampa), 19. julija: 
igrišče Begunje: Angleške pravljice – ponovno v živo! Pravljična urica 
v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, 
pesmic in se predvsem dobro zabavali. Pravljice bo pripovedovala 
Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino 
živi v Radovljici.

– Ves mesec, Knjižnica Radovljica: Naj vedo ljudje o Francozih: Ilir-
ske province (1809–1813) – Kmalu bo minilo 210 let, odkar smo bili 
Gorenjci prvič in zadnjič Francozi. Naši predniki nad njimi niso bili 
preveč navdušeni, čeprav jim ni bilo hudega. Naklonjen pa jim je bil 
Valentin Vodnik, ki je Napoleonu posvetil pesem Ilirija oživljena. 
Manjša razstava, ki sta jo pripravili Anja Poštrak in mag. Barbara 
Kalan iz Gorenjskega muzeja, predstavlja spomine na francoske 
čase. 

– Ves mesec – Knjižnica Radovljica: Življenje je mavrica – Likovna 
razstava učencev OŠ A. T. L. Radovljica iz oddelkov podaljšanega 
bivanja od 1. do 5. razreda matične šole in podružnični šoli Ljubno 
ter Mošnje.

– Ves mesec – Knjižnica Radovljica: Podvodna dežela – Vabljeni v 
podvodno deželo, kjer lahko z ribicami zaplavate med slikanicami, 
skupaj z morsko deklico raziskujete poučne knjige, potapljača nauči-
te novih angleških besed, s hobotnico prelistate revije … A pozor! 
Pazite, da vas ne zgrabi gromozanski morski pes! Grrr!

– Ves mesec, Knjižnica Lesce: Pozdrav z morja – Članica leške knjiž-
nice je na ogled postavila fotografije morskih počitnic.

*dogodek z vstopnino

Kaja Beton

Prvi festival piva je v Radov-
ljiškem parku navdušil obi-
skovalce junija pred dvema 
letoma. Lani je zaradi epide-
mije v mnogo manjšem 
obsegu potekal pred kavar-
no Academia, letos pa se 
kulinarično druženje ob 
pivu vrača v park. 
Organizatorji, radovljiško 
društvo Prelepa Gorenjska, 
tudi tokrat stavijo na odličen 
prireditveni prostor, ki ga 
ponuja park, na kakovostna 

slovenska butična piva ter 
kulinarično ponudbo lokal-
nega okolja. Kot je v imenu 
organizatorjev povedal Anže 
Langus, bo dogodek tudi 
letos priložnost za sprošče-
no druženje s prijatelji. "Ta 
dogodek je naš prispevek 
kraju. Želimo si, da bi ljud-
je, tako domačini kot tudi 
obiskovalci od drugod, na 
našem festivalu uživali in 
preživeli dan brez hitenja." 
Na kulinarični tržnici, ki se 

bo v soboto, 3. julija, začela ob 
12. uri, bo sodelovalo deset 
pivovarjev iz vse Slovenije. 
Letošnja novost bo prikaz 
postopka varjenja piva, ki ga 
bodo v živo predstavili člani 
Društva slovenskih pivovar-
jev. Za ponudbo hrane bodo 
poskrbeli Restavracija Center 
in gostišča Tulipan, Draga ter 
Resje. Kot novost se bo na 
festivalu predstavila še leška 
Dobra misel s ponudbo 
veganskih jedi in sladic.
Nakup hrane in pijače bo tudi 
sicer potekal s kuponi, ki jih 

bo možno kupiti z gotovino 
na vstopni točki Okusov piva. 
Tako kot na prvem festivalu 
bodo tudi tokrat v dopoldan-
skem času ponudili obisko-
valcem vodene gorsko-kole-
sarske izlete. Te organizira 
Small Friday, skupina 
domačih kolesarskih navdu-
šencev in vodnikov. Na voljo 
so tri različno zahtevne ture. 
Izleti so brezplačni, potreb-
ne pa so prijave na tamalpe-
tek@gmail.com. 

Okusi piva 

Prihodnjo soboto se bo v radovljiškem parku 
odvijal kulinaričen dan z Okusi piva.

Priljubljeni Okusi piva se prihodnjo soboto, 3. junija, 
vračajo v Grajski park v Radovljici.

Marjana Ahačič

S slovesno mašo pri Kapeli-
ci, kot Kroparji rečejo cerkvi 
Matere Božje, ki je nastala 
na mestu, kjer so domači 
fantiči pred skoraj tristo leti 
našli Marijino podobico in ji 
postavili oltar, se v petek v 
Kropi začenja Kovaški šma-
ren. Nekoč predvsem praz-
nik kroparskih delavcev se 
je zadnjega četrt stoletja raz-
vil v prireditev, v katero so 
organizatorji strnili kultur-
ne, etnološke, športne, zaba-
vne in družabne dogodke. 
"Tako kot v preteklosti bo 
tudi letošnje praznovanje 
zaznamovalo dogajanje, ki je 
povezano z razvojem žele-
zarske obrti in industrije v 
Kropi," je v imenu organiza-
torjev povedala Metka Kav-
čič, predsednica Turistične-

ga društva Kropa. "Jamarji 
bodo na Jelovici nabrali žele-
zovo rudo, oglar bo skuhal 
oglje, rudo bomo pretalili v 
kovno železo in iz njega v 
vigenjcu skovali žebelj. Ker 
pa se zgodba tu ne konča, bo 
umetnostni kovač skoval 
umetniško skulpturo in v 
tovarni bodo izdelali matico 
ali pa vijak. In da bo občutek 
še bolj avtentičen, bomo 
predstavili še staro fužinar-
sko hišo Foušaritnico, kjer si 
je moč ogledati, kako se je 
včasih živelo v Kropi." 
Osrednje dogajanje se bo 
začelo ob 9. uri v soboto, 3. 
julija, ko bo tudi dan odprtih 
vrat Kovaškega muzeja in 
tovarne UKO, predstavitev 
dejavnosti prebivalcev tako 
imenovane gosposke gase, 
zvečer pa še družabno sreča-
nje.

Kovaški šmaren
Osrednje dogajanje so organizatorji, domače 
turistično društvo, pripravili za soboto, 3. julija, 
ko bodo v Kropi spet kuhali oglje, talili rudo in 
kovali železo. 
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14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,  
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.  
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega 
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se 
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in 
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša 
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brez plačno prejemanje časopisa brez 
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja 
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za 
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

             

Lara Humerca

V šolskem letu 2020/2021 
je deveti razred vseh osnov-
nih šol v občini Radovljica 
obiskovalo 194 učencev. Na 
OŠ A. T. Linharta je imelo 
23 učencev povprečje vseh 
ocen najmanj 4,5, na OŠ F. 
S. Finžgarja Lesce 11, na 
OŠ Antona Janše trije ter 
na OŠ Staneta Žagarja Lip-
nica 5 učencev. Skupaj torej 
42, tako kot lani. Župan 
Ciril Globočnik je učencem 
in učenkam izročil prizna-
nja ter knjižna darila, pode-
litev je povezoval Nejc 
Šmit, z glasbenimi nastopi 
pa so program spremljali 
učenci Glasbene šole Rado-
vljica.
Letošnji nagrajenci so: Luci-
ja Grimani, Ella Lušin, Klara 
Velepec, Andrej Dijak, Liza 
Gašperšič, Meta Ilc, Gorazd 
Jurekovič, Katja Kramar, 
Sara Mlakar, Živa Poljšak, 
Diana Rogač, Sara Strle, 
Sara Avsenek, Maid Bajrić, 
Andraž Bizjak, Lara Lukan, 
Manca Praprotnik, Ažbe 
Škofic, Karin Dovžan Kle-
menc, Roberto Hajzeri, Lara 
Praprotnik, Živa Robič ter 
Jernej Rupel z OŠ Antona 
Tomaža Linharta. 
Trije učenci z OŠ Antona 
Janše, ki so imeli povprečje 
vseh ocen najmanj 4,5, so: 
Tjaš Potočnik, Erik Pristov 
in Kristijan Sodja. 

Ela Glavač, Filip Mrak Vovk, 
Julija Petek, Tadej Vrabec, 
Neja Budkovič, Evelin Dež-
man, Bor Glavič, Eva Kran-
jec, Ana Langus, Mikaela 
Wick in Zala Zec prihajajo z 
OŠ Frana S. Finžgarja Les-
ce. 
Erazem Janc,  Manca 
Papler, Gašper Sofrić, Ela 

Berce in Zala Peternelj pa 
z OŠ Staneta Žagarja Lip-
nica. 
Pogovore z nekaterimi 
bomo objavili v julijski šte-
vilki Deželnih novic. 
Učence, ki so se sprejema 
udeležili skupaj s svojimi 
razredničarkami in ravnate-
ljicami, je v Baročni dvorani 

nagovoril župan Ciril Glo-
bočnilk. Zbrane je pozdravil 
v svojem imenu in v imenu 
Občine Radovljica.
Tako kot vsako leto se je 
zahvalil učiteljem in men-
torjem ter seveda tudi star-
šem. "Vsako leto se zahva-
lim vašim profesorjem, uči-
teljem in mentorjem, da so 

vas tako dobro učili skozi 
teh devet let, seveda pa ne 
smem pozabiti tudi staršev, 
ki so vam nudili podporo, 
brez katere tudi takih rezul-
tatov ne bi bilo." 
Najuspešnejšim učencem je 
za konec še enkrat čestital 
ter jim namenil nekaj spod-
budnih besed za prihodnje 

izobraževanje: "Želim vam 
takšno oziroma vsaj takšno 
– že to je bilo odlično – 
nadaljevanje šolanja v sred-
njih šolah. Prepričan sem, 
da boste v prihodnje igrali 
pomembno vlogo ne samo v 
občini Radovljica, ampak 
tudi za našo prelepo Slove-
nijo".

Županov sprejem za 
najuspešnejše osnovnošolce
Tudi letos je župan Ciril Globočnik v Baročni dvorani Radovljiške graščine sprejel učence štirih osnovnih šol, ki so v vseh razredih dosegli povprečje vseh 
ocen najmanj 4,5.

Najboljši učenci, ki so letos zaključili osnovno šolo, z razredničarkami in ravnateljicami na sprejemu pri županu Cirilu Globočniku / Foto: Gorazd Kavčič

Peter Kolman

V sedemdesetih letih prejš-
njega stoletja so po vsej Slo-
veniji zrasla številna otroška 
igrišča, ki so jih zaznamovala 
unikatna pisana igrala znam-
ke Elan. Gugalnice, toboga-
ni, plezala, pisane kovinske 
lokomotive in številna druga 
igrala so razveseljevala števil-
ne otroke. In tisti, ki so zrasli 
v sredini sedemdesetih in 
kasnejših letih, se še danes 
spomnijo teh lepih časov z 
otroško nostalgijo. 
Eno izmed sploh prvih tak-
šnih igrišč je nastalo prav v 
Krpinu v neposredni bližini 
Elana. Igrala, ki so skoraj pet 
desetletij zabavala otroke šte-

vilnih generacij, pa je načel 
zob časa. Na pobudo Turisti-
čnega društva Begunje je 
projekt popolne obnove del 
sredstev dobil v okviru parti-
cipativnega proračuna obči-
ne. Za preostali del pa so 
moči združili Občina Radov-
ljica, turistično društvo in 
Elan Inventa. Zavedajoč se 
pomena ohranitve starega bo 
igrišče v Krpinu zasijalo v 
povsem novem sijaju, hkrati 
pa bo ohranilo svojo izvirno 
zasnovo. K odprtju vabijo 
predvsem otroke in tudi mla-
de po srcu v sredo, 30. junija, 
ob 14. uri v Krpinu. Za pri-
jetno razpoloženje bo poskr-
bela tudi žonglerska skupina 
Čupakabra. 

V Krpinu prenavljajo 
otroško igrišče

Zavedajoč se pomena ohranitve starega bo 
priljubljeno igrišče v Krpinu zasijalo v povsem 
novem sijaju, hkrati pa bo ohranilo svojo izvirno 
zasnovo. Slovesno odprtje jutri.


