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Začetek obnove
kopališča
Občina je objavila razpis za
izbor izvajalca prve faze
projekta obnove radovljiškega
kopališča. Začetek del je
predviden že jeseni.

Na Brezje romalo več tisoč ljudi, v
Lescah počastili biseromašnika
Štefana Babiča.
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Slovesnost ob
občinskem prazniku
Tokrat je bila slovesnost s podelitvijo priznanj nagrajencem na prostem v Grajskem parku v
Radovljici. Veliko nagrado, najvišje občinsko priznanje, je prejela zdravnica Mateja Lopuh za razvoj
paliativne oskrbe.
Marjana Ahačič
Ob občinskem prazniku 5.
avgustu je župan Ciril Globočnik na slovesnosti v
Grajskem parku v Radovljici
izročil priznanja letošnjim
občinskim nagrajenkam in
nagrajencem. Zahvalil se
jim za njihove neprecenljive
prispevke za skupnost, zbranim pa čestital za občinski
praznik.

Obnova železnice
se bliža koncu
V začetku meseca so po gorenjski železniški
progi zapeljali prvi vlaki. Ko bodo dokončno
urejena vsa železniška postajališča, bo proga
pripravljena tudi na potniški promet. Ob državi
projekte, povezane z rekonstrukcijo železnice,
dokončuje tudi občina.
Marjana Ahačič

Veliko plaketo, najvišje
občinsko priznanje, je prejela zdravnica Mateja Lopuh
za razvoj paliativne oskrbe.
V imenu nagrajencev se je
zahvalila, ker občina prepoznava pomen dela in prizadevanja za visoko kakovost
življenja v našem okolju.
Izrazila je željo, da bi vsi
spoštovali življenje in si
zanj prizadevali, tudi ko ni
popolno.

Med nagrajenci sta bila še
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica, ki
letos praznuje ob 50-letnico
delovanja, in Društvo za
paliativno oskrbo Palias ob
10-letnici delovanja, ki sta
prejela plaketi občine. Prejemnika pečatov Občine
Radovljica sta Primož Janc
za dolgoletno udejstvovanje
v Športnem društvu Ljubno
in Pizzerija Matiček za

pomoč ljudem v stiski z
donacijo toplih obrokov v
prvem valu epidemije covida-19. Medalje občine pa je
župan Globočnik izročil bolničarjem, članom ekip za
prvo pomoč Območnega
združenja RKS Radovljica
Nini Zaplotnik, Manci Arh
in Vidu Grašiču za prostovoljno in požrtvovalno pomoč
v kriznem času epidemije.
2. in 3. stran

Rekonstrukcija gorenjske
železniške proge se počasi
bliža koncu, prav tako gradnja mostu čez progo pri
železniški postaji pod Radovljico ter projekti, ki jih v
sodelovanju z državo ob tem
izvaja tudi Občina Radovljica. Kot je povedal župan
Ciril Globočnik, bodo po
novi progi, po kateri za zdaj
vozijo le tovorni in mednarodni vlaki, tudi potniški
vlaki začeli voziti takoj, ko
bodo urejena tudi postajališča za potnike.
"Napredek je viden iz dneva
v dan, prepričan sem, da
bodo tudi postajališča do
konca meseca nared," je
optimističen Globočnik.
"Računamo, da bomo uradno slovesno odprtje pripravili septembra ob Festivalu čokolade, ki ga bomo
organizirali 11. septembra.
Tudi projekti Občine Radovljica, vezani na rekonstrukcijo železniške proge, so
tako daleč, da zaradi njih

promet po železnici ni več
oviran. Ker pa gre za velike
projekte, kot so podhodi,
podvozi in podobno, bodo v
teku še nekaj časa tudi po
dokončni sprostitvi prometa na gorenjski železnici,"
je pojasnil.
Kot je povedal župan, je bil
seznanjen tudi z informacijo, da so z deponije na Lancovem izginili kamni s starega mostu, s katerimi naj
bi bili v skladu z zahtevami
varovanja kulturne dediščine obloženi tudi stebri novega mostu.
"Kot vem, je izvajalec že vložil kazensko ovadbo proti
neznanemu storilcu, s katero se ukvarjajo pristojne
institucije. Glede na to, da
gre za velike kamnite objekte v skupni velikosti skoraj
dvesto kubičnih metrov, ne
dvomim, da se bodo našli,
in jih bodo – verjetno nekaj
kasneje, kot je bilo prvotno
načrtovano – vendarle vgradili na podporne stebre
novega mostu," je optimističen župan Globočnik.

Župan z letošnjimi s prejemniki priznanj v Grajskem parku, kjer je bila letos slovesnost ob občinskem prazniku na velikem
odru na prostem. Od leve proti desni stojijo Vid Grašič, Nina Zaplotnik, Manca Arh, Sabina Šiftar Bohinec, župan Ciril
Globočnik, Mateja Lopuh, Anže Habjan, Primož Janc in Bogdan Nadižar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vodiška planina

Diamantna maturantka

Festival Radovljica

Igrišče v Krpinu

Mineva osemdeset let od
ustanovitve Cankarjevega
bataljona. Tudi letos slovesnost pri Partizanskem domu.

Med letošnjimi maturanti,
ki so na mednarodni maturi
dosegli vse možne točke, je
tudi Maruša Kristan iz
Radovljice.

Zaključuje se letošnji Festivala Radovljica, ki so ga
organizatorji, publika in gostujoči umetniki že ocenili za
odličnega.

Kultno otroško igrišče v Krpinu v Begunjah, eno prvih, ki
so bila opremljena z Elanovimi igrali, so obnovili, a ohranili njegov nekdanji videz.
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Most čez železniško progo pri postaji pod Radovljico bo
vsak čas gotov. Kaj se je zgodilo s kamnitimi bloki, ki so jih
odstranili s starega mostu in jih nameravali uporabiti kot
oblogo stebrov na novem, pa za zdaj še ni znano.
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Občinski praznik

Slovesnost ob občinskem prazniku
1. stran
Zbrane je na prireditvi najprej nagovoril župan Ciril
Globočnik. Spomnil je na
epidemijo covida-19, ki že
leto in pol hromi življenje
tudi pri nas. "Upam, da
bomo ob odgovornem ravnanju in večjem številu cepljenih poletje vendarle lahko
doživeli sproščeno, z obiskom prireditev in boljšo
sezono tistih panog, ki so
odvisne od obiskovalcev."

Največje naložbe
povezane z železnico
Kot je župan poudaril v
nagovoru, pa je bilo letošnje
leto vendarle naklonjeno
gradbenim projektom. "Največ pozornosti in sredstev
smo namenili naložbam, ki
jih je zaradi obnove proge
omogočila tako rekoč zgodovinska devetmesečna zapora
železniškega prometa. Med
drugim bodo obnovljena
tudi železniška postajališča
Otoče, Globoko in Radovljica. Občina bo za spremljajoče izboljšave prometne
infrastrukture namenila tri
milijone evrov in pol. Do
jeseni bo končana obnova
dveh mostov nad progo v
Radovljici – na Cesti svobode in na Gradiški poti proti
pokopališču. V sodelovanju
z državo obnavljamo tudi
most v Globokem. Ukinjeni
bodo nivojski prehodi čez
železnico na Ovsišah in v
Zalošah, v obeh naseljih
bosta zgrajena nova podvoza. Nov bo tudi podhod za
pešce na poti, ki vodi iz
Radovljice proti Šobcu. Varno pot pešcem in kolesarjem ob regionalni cesti v
Lescah pa bosta omogočila
podboja pod progo, ki bosta
končana do septembra. Za
to naložbo smo v okviru projekta gradnje kolesarskih
povezav Radovljice z zalednimi naselji pridobili 1,4
milijona evrov evropskih
sredstev, še milijon pa zagotavljamo v občinskem proračunu. Podpisana pa je tudi
že pogodba za izvedbo drugega dela projekta – rekonstrukcijo Železniške ceste v

Lescah, ki bo sledila v prihodnjem letu," je povedal
župan.

Kanalizacija, kopališče in
lokalne ceste
Med večjimi občinskimi
naložbami je župan navedel
še izgradnjo kanalizacije na
Spodnjem Lancovem in
rekonstrukcijo kopališča
Radovljica, prav tako sofinancirani z nepovratnimi
sredstvi, pripravo nadgradnje čistilne naprave Radovljica in obnova Klinarjeve
hiše v Kropi. V okviru proračuna je občina zagotovila
tudi sredstva za obnovo Gradnikove ceste od Spara do
križišča z Ulico Staneta
Žagarja v Radovljici. Z
novim asfaltom je preplastena cesta od Zgoše do
Begunj, letos bo obnovljen
še most na Zgoši in po
izgradnji vodovoda in kanalizacije na Ovsišah in Cesti
na Lipce sanirano cestišče,
je povedal župan. V Dragi se
obnavlja vojno grobišče, še
letos so v načrtu sanacija
brežine za Plečnikovima
paviljonoma v Begunjah,
nadaljevanje obnove gradu
Kamen in sanacija brežine
pri cerkvi v Kropi.

Participativni proračun
"Za velik uspeh štejem, da
sta občinska proračuna za
leti 2021 in 2022 pripravljena tudi kot participativna in
ste občani sodelovali pri
odločanju o porabi dela proračunskih sredstev. Pokazali ste velik interes, saj je
bilo oddanih več kot sto
predlogov projektov, glasovanja pa se je udeležila skoraj tretjina upravičencev. V
obeh letih bo uravnoteženo
po območjih naših vseh
dvanajstih krajevnih skupnosti izvedenih 25 izglasovanih projektov. V tem
okviru so v krajevni skupnosti Lesce ob potoku Blatnica že nameščene gnezdilnice za ptice in netopirnice,
v krajevni skupnosti Begunje pa obnovljeno otroško
igrišče v Krpinu," je v nagovoru povzel župan.

Veliko plaketo, najvišje priznanje Občine Radovljica, je
župan Ciril Globočnik izročil Mateji Lopuh. / Foto: Gorazd Kavčič
Na praznični dan pa se je
predvsem zahvalil občinskim nagrajencem za njihove neprecenljive prispevke
za našo skupnost in občanom čestital z željo, da bi
bili zdravi.

Velika plaketa Občine
Radovljica Mateji Lopuh
Veliko plaketo Občine Radovljica je župan Ciril Globočnik izročil zdravnici Mateji
Lopuh za njen prispevek k
razvoju paliativne oskrbe.

ski, saj zajema tudi pacienta in njegovo okolico, od
družine do zdravljenja in
nege. Ukvarjanje s tako težkim in raznolikim stanjem
je svojevrsten izziv, ki zahteva raziskujočo, stabilno
in moralno čvrsto osebo.
Poseben izziv je bolečina in
njen vpliv na kakovost iztekajočega se življenja. Znanje, izkušnje in etična drža
imajo pri tem velik pomen.
Mateja Lopuh se je temu
posvetila v popolnosti. Od
začetnega ambulantnega

oskrbi tako za strokovno
javnost kot za svojce. Sodeluje tudi z društvom Hospic," smo lahko slišali ob
podelitvi najvišjega občinskega priznanja.
Mateja Lopuh je s svojo osebnostjo in odnosom do skrbi za paciente, s svojo etično
požrtvovalnostjo in organizacijskimi sposobnostmi
pokazala, da je paliativna
oskrba nuja, življenje v času
paliativne oskrbe pa lahko
kakovostno in človeka vredno. Tako je udejanjila eno
od osnovnih Hipokratovih
vodil: Dolorem sedare opus
divinum est – lajšati bolečino je božansko delo.

Plaketi Občine Radovljica
društvu Palias in društvu
delovnih invalidov
Župan je na slovesnosti
podelil dve plaketi Občine
Radovljica, prejeli sta ju
Društvo za paliativno oskrbo Palias ob 10-letnici delovanja na področju paliativne

in je v gorenjski regiji ena od
vodilnih organizacij na tem
področju. Tesno sodeluje z
mobilno paliativno enoto
Splošne bolnišnice Jesenice
in podpira njeno dejavnost.
Aktivnosti društva obsegajo
organizacijo izobraževanj s
področja paliativne oskrbe
za laično in strokovno javnost ter skrb za bolnike na
domu in njihove svojce. Skrbijo za nemedicinsko oskrbo, spremljanje žalujočih in
podporo v obliki brezplačne
izposoje medicinsko-tehničnih pripomočkov. V društvu
je organizirana tudi skupina
za žalujoče. Posameznikom
nudijo individualno svetovanje in negovalno pomoč
mreže prostovoljcev pri
oskrbi na domu. Pri tem
pomagajo tudi s sofinanciranjem oskrbe na domu in
medicinske opreme ter pripomočkov.
Društvo organizira uspešne
medgeneracijske ustvarjalne delavnice, namenjene
ozaveščanju o pomenu pali-

Mateja Lopuh: "Današnjo nagrado dojemam kot
zavezo vseh nas občanov, da bomo spoštovali
življenje in da si bomo zanj prizadevali, tudi
takrat, ko ne bo v celoti popolno, ko bomo
ovirani v doseganju določenih aktivnosti."
Mateja Lopuh je po profesiji
anesteziologinja, ki jo je, kot
je zapisano v obrazložitvi,
vedoželjnost vodila od preučevanja humane genetike do
magisterija in zdaj v področje paliativne oskrbe. Bolečina je tako postala njeno glavno raziskovalno področje,
tako med operacijo kot po
njej in zadnja desetletja njeno lajšanje v času neozdravljive bolezni.
"Bolečina je zelo širok
pojem, ki ni samo medicin-

dela se je hitro podala na
organizacijsko polje, saj je
paliativna oskrba lahko
uspešna le, če je multidisciplinarna. Organizirala je
delo zunaj bolnišnice,
vzpostavila mobilne time,
ki niso skrbeli samo za
oskrbo bolnih Gorenjcev,
ampak kljub oddaljenosti
tudi širše, 24 ur na dan,
vsak dan. Ob tem je v Radovljici ustanovila društvo
Palias, ki nadaljuje skrb za
izobraževanje o paliativni

Anže Habjan, predsednik društva Palias / Foto: Gorazd Kavčič
oskrbe na Gorenjskem in
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica ob
50-letnici humanitarnega
delovanja.
Društvo za paliativno oskrbo
Palias, ustanovljeno v Radovljici v letu 2011, je namenjeno razvoju paliativne oskrbe
in mreže paliativne oskrbe

ativne oskrbe na Gorenjskem in hkrati podpori bolnikom in svojcem. Lani pa
so predvsem za strokovno
javnost oblikovali nov izobraževalni program z naslovom Ker nam je mar, ki je
namenjen pridobivanju
znanj in veščin paliativne
oskrbe.

deželne novice
ODGOVORNA UREDNICA:

Marjana Ahačič (marjana.ahacic@g-glas.si, 031/352-514)
UREDNIŠTVO:

Urša Peternel (pomočnica odgovorne urednice),
Kaja Beton, Matjaž Klemenc, Peter Kolman
ČASOPISNI SVET:

Barbara Sitar (predsednica),
Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček in Katja Knific
DEŽELNE NOVICE (ISSN 1855-2927) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (sedež časopisa in uredništva). Pravice izdajatelja
izvaja: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (tel. 04/201 42 00,
faks 04/201 42 13, info@g-glas.si, oglasno trženje: Jana Triller, 04/201 42 30).
Deželne novice izhajajo enkrat na mesec v nakladi 23.400 izvodov, brezplačno jih
prejemajo vsa gospodinjstva in drugi naslovniki v občini Radovljica, priložene so
tudi izvodom Gorenjskega glasa. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. Distribucija: Poš
ta Slovenije, d. o. o., Maribor. Deželne novice so vpisane v Razvid medijev pod zaporedno
številko 315. Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Pisma bralcev so
omejena na največ 3000 znakov s presledki. Prispevke za naslednjo redno številko, ki bo
izšla v petek, 10. septembra 2021, morate oddati najkasneje do srede, 1. septembra 2021.

Občina Radovljica vsako leto nagradi tudi zlate maturantke in maturante ter dijakinje in dijake, ki so bili odlični v vseh
štirih letnikih srednje šole. Letošnji prejemniki posebnih priznanj in denarnih nagrad za nadaljnje izobraževanje so Klara
Babič in Vida Babič z Dobrega Polja, Rebeka Biček iz Mošenj, Lucija Dolžan iz Begunj, Neža Fister z Brd, Meta Gašperšič
iz Mošenj, Maruša Kristan iz Radovljice, ki je z vsemi zbranimi točkami na mednarodni maturi diamantna maturantka, Iza
Petek z Zgoše, Klara Prevec z Lancovega, Teja Lana Rupel iz Radovljice in Lana Šumi iz Lesc. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinski praznik
tatov na regijskem in državnem nivoju pa tudi na mednarodnih turnirjih.
Sodeluje pri vseh akcijah za
obnovo doma športnega
društva, pa tudi pri organizaciji Vaških iger, ki so v
krajevni skupnosti Ljubno
postale že tradicionalne.
Foto: Gorazd Kavčič

Medalje občine Nini
Zaplotnik, Manci Arh in
Vidu Grašiču

Bogdan Nadižar, predsednik MDDI Radovljica
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Radovljica šteje 470 članov in deluje pod
okriljem Zveze delovnih
invalidov Slovenije, ima status invalidske organizacije
in organizacije, ki deluje v
javnem interesu. V svoje
vrste vključuje delovne invalide in osebe s telesno okvaro z območja občin Radovljica, Bled in Gorje. V lanskem
letu je pridobilo lastne prostore, ki jih je financiralo s
svojimi sredstvi.
Dejavnost društva obsega
raznolike dejavnosti in programe, ki jih izvaja v dobrobit članov, njihovih svojcev
in celotne skupnosti ter
pomembno prispevajo k
neodvisnemu življenju članov in ohranjanju njihovega
fizičnega in psihičnega zdravja. Člani društva na vseh
ravneh zagovarjajo in podpirajo načela enakih možnosti
in enakopravne obravnave,
se zavzemajo za pravice
invalidov kot človekove pravice in nasprotujejo vsaki
diskriminaciji invalidov. S
svojim prostovoljnim delom
aktivno sooblikujejo izobraževanja, delavnice in posebne socialne programe. S programom Preprečevanje in
blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, ki
obsega obiske na domu,
neposredno pomoč, srečanja
in izlete, vzpostavljajo socialne stike in omogočajo psihično sproščanje. Društvo
podpira tudi športno udejstvovanje članov, ki so dejavni
in uspešni v več panogah.

solidarnostno akcijo so zaključili šele, ko so se preventivni ukrepi za zajezitev epidemije začeli rahljati.
Kot so poudarili v obrazložitvi, je Pizzerija Matiček v
epidemiji izkazala družbeno odgovornost, solidarnost in skrb za okolje, v
katerem posluje, ter prispevala velik obseg pomoči, ki
je ublažil socialno stisko
tistih, ki jih je epidemija še
posebej prizadela.
Primož Janc je že štirideset
let aktiven član Športnega
društva Ljubno, sprva kot
igralec namiznega tenisa v
mlajših kategorijah in nato
član ekipe, ki je nastopala v
medobčinski ligi. Že 25 let
je tudi član upravnega odbora društva. V zadnjih letih je
vključen v organizirano delo
z mladimi v namiznoteniškem klubu, ki deluje v okviru športnega društva. Prevzel je vlogo glavnega trenerja, ki poleg vadbe in
spremstva na tekmovanjih
opravlja vsa administrativna
dela, skrbi za komunikacijo
z namiznoteniško zvezo,
starši in športnim društvom
ter organizira tekmovanja
na nivoju kluba. V zadnjih
sezonah je z igralci namiznoteniškega kluba Ljubno
dosegel več odmevnih rezul-

Nina Zaplotnik, Manca Arh
in Vid Grašič so medalje
Občine Radovljica prejeli za
prostovoljno in požrtvovalno pomoč v kriznem času
epidemije. Že več let so bolničarji, člani ekip prve
pomoči Območnega združenja Rdečega križa Slovenije
Radovljica. Ob epidemiji
novega koronavirusa so se
odgovorno odzvali na pozive
za pomoč prostovoljcev.
Kot je zapisano v obrazložitvi, so bili od 30. oktobra do
31. decembra lani prostovoljci pri skrbi in negi bolnikov
v rdeči coni covidnih oddelkov Univerzitetne klinike
Golnik. V tem času je bilo
hospitaliziranih največ ljudi. Delo so opravljali osem
ur dnevno. Sodelovali so
tudi pri vseh aktivnostih
Rdečega križa na območju
občine Radovljica, pri pripravi, razdeljevanju in razvozu prehranskih paketov
socialno šibkejšim. V prvem
valu epidemije je Nina
Zaplotnik na mejnih prehodih pomagala pri merjenju
telesne temperature potnikov ob vstopu v Slovenijo.
Vid Grašič je nudil učno
pomoč trem učencem radovljiške osnovne šole.
Nina Zaplotnik, Manca Arh
in Vid Grašič so s svojim
prostovoljnim in požrtvovalnim delom pomembno prispevali k reševanju krize in
lajšanju stisk v času epidemije covida-19.

Manca Arh / Foto: Gorazd Kavčič

Vid Grašič / Foto: Gorazd Kavčič

Zahvala nagrajencev
V imenu vseh nagrajencev
se je na slovesnosti za prepoznavo njihovega dela in
prizadevanj za visoko kakovost življenja v našem okolju zahvalila Mateja Lopuh.
"Premalokrat se zavedamo
vrednote življenja. Tako kot
z večino stvari v življenju
pogosto šele takrat, ko ga
izgubljamo. Takrat nam je
velikokrat žal, imamo nešte-

Pečat občine Pizzeriji
Matiček in Primožu Jancu
Pizzerija Matiček je pečat
občine prejela za pomoč ljudem v socialni stiski v času
epidemije covida-19, Primož Janc pa za dolgoletno
aktivno udejstvovanje v
Športnem društvu Ljubno.
Ko se je v prvih dneh epidemije covida-19 izkazalo, da
se je povečalo število ljudi v
socialni stiski, se je na to
med prvimi odzvala radovljiška gostilna in picerija Matiček. Takoj po razglasitvi epidemije je priskočila na
pomoč in izrazila pripravljenost, da dnevno zagotovi
brezplačna kosila tistim, za
katere so pristojni zaznali,
da so v socialni stiski. Od
marca do junija lani so pripravili in podarili 1300
toplih obrokov ter nekatere s
prostovoljci tudi dostavili po
domovih v Radovljici in Lescah. Svojo dobrodelno in

Nina Zaplotnik / Foto: Gorazd Kavčič

to obžalovanj. Paliativna
oskrba ponuja bolniku možnost, da kljub spopadanju s
težko boleznijo lahko iz življenja potegne še tisto, kar bi
se mu morda sicer izmaknilo. Seveda je naš osnovni
princip našega dela medicinski, lajšanje telesnih
tegob, ki jih huda bolezen
prinaša. Vendar je naše orodje predvsem in v osnovi
človek sam – s svojo motivacijo, vrednotami, željami.

Mnogo ljudi še vedno paliativno oskrbo napačno enači
zgolj z oskrbo v zadnjem
obdobju življenja. A je središče našega delovanja še
mnogo prej. Takrat, ko ima
človek še moč, da sledi svojim ciljem in željam. Eden
največjih motivov, ki jih ima
človek za življenje, je občutek, da je nekomu njegovo
življenje nekaj vredno, da je
nekomu še mar, da je še živ.
In ta občutek je tisto gonilo,
ki pomaga sestaviti dan za
dnem. Zato se moramo vsi
truditi, da svojim bližnjim
tega občutka ne vzamemo
in jim s svojo držo stojimo
ob strani, ko jim je najtežje,
in vedno znova poudarjamo,
da so nam v življenju nekaj
vredni."
Lopuhova je trud svojih bolnikov primerjala z napori
športnikov, ki se borijo in
dajo vse od sebe, da uspejo.
"Velikokrat sem tako kot v
teh dneh, ko spremljamo
športnike na olimpijskih
igrah, ponosna na svoje bolnike, ki kljub težkim preizkušnjam sestavijo dan z
dnevom in se borijo za svoje
življenje. Zelo si želim, da bi
tudi njihov boj spremljali z
enakim navdušenjem in ne
tolikokrat s pomilovanjem."
Izrazila je veselje, da je Občina Radovljica prepoznala
vrednost paliativnega dela,
da se skupnost zaveda, da
paliativna oskrba v principu
pomeni priznanje življenju.
"Tako tudi dojemam današnjo nagrado: kot zavezo vseh
nas občanov, da bomo spoštovali življenje in da si bomo
zanj prizadevali, tudi takrat,
ko ne bo v celoti popolno, ko
bomo ovirani v doseganju
določenih aktivnosti."
Svoj nagovor je Lopuhova
zaključila z zahvalo sodelavcem in svoji družini za
podporo in razumevanje ter
z mislijo zdravnice Franje
Bojc Bidovec, da ni neskončnih poti. "Vsi se zavedamo, da takšne nagrade ne
pridejo na začetku poti.
Zato mogoče zame največji
izziv na vsej do sedaj prehojeni poti predstavlja, kako
predati znanje in vedenje,
ki ga imam, naslednjim
rodovom. Upam, da se bo
našlo zadosti enako prepričanih in strokovno podkovanih ljudi, ki bodo to pot
nadaljevali."

Sabina Šiftar Bohinec, Pizzerija Matiček / Foto: Gorazd Kavčič

Primož Janc / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj je bila letos na prostem, v Grajskem parku.
Sledila ji je Opera za ljudi s koncertno izvedbo Seviljskega brivca, kjer so se predstavili
mladi slovenski pevci in pevke, ki so se v juliju v Radovljici udeležili operne akademije
maestra Georga Pehlivaniana. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinske novice, mnenja
Radovljiško
kopališče
Od zaključka šole se na radovljiškem kopališču "dogaja". Že
od daleč slišiš smeh otrok in
veselo vreščanje. Bazen živi, o
tem ni dvoma. Parkirišče, gostinska terasa in ne nazadnje
tudi pripadajoči kamp so polni ljudi, ki si v domačem kraju
poiščejo prijetno družbo in
ohladitev.
Kopališče je nastalo leta 1933
po načrtih radovljiškega arhitekta Ivana Vurnika.
Vse od takrat je prostor druženja za stare in mlade. Prav na
bazenu nastane radovljiška
igra s kartami ksinzl, organizirajo se turnirji, tekmovanja
v skokih v vodo in plavalna
tekmovanja.
Poveča se število otrok, ki si
želijo rekreacije in sodelovati
na plavalnih tekmovanjih in s
tem tudi potreba po delni
obnovi – olimpijskem bazenu,
ki se zgradi leta 1999. Dve leti
kasneje (2001) Plavalni klub
dopolni program še z malim
bazenom za plavalno opismenjevanje, investicijo, vredno 24
milijonov tolarjev, izvede s
sponzorskimi in donacijskimi
sredstvi. Prav ta bazen vse od
takrat omogoča našim najmlajšim učenje plavanja, ki so
ga deležni že v vrtcu in kasneje v prvem in drugem razredu
osnovne šole in ga financirata
država in Občina Radovljica.
Konec leta se zaključi drugi
del investicije v vrednosti 27
milijonov tolarjev, ko radovljiški bazen dobi današnjo podobo z balonom.
Otroci, tekmovalci in rekreativci pridobijo možnost plavanja skozi vse leto.
Radovljiški bazen ni samo
domovanje plavalnega kluba,
temveč prostor za druženje in

rekreacijo občanov. Klub temu
pa ne smemo zanemariti dejstva, da je bilo v radovljiškem
olimpijskem bazenu prigaranih kar 134 odličij na evropskih in svetovnih prvenstvih
ter olimpijskih igrah. Priplavanih je bilo tudi nešteto državnih rekordov v vseh kategorijah. V bazenu se je kalilo
mnogo naših olimpijcev (Sara
Isakovič, Alenka in Nataša
Kejžar, Anja Klinar, Robert
Žbogar, Tjaša Pintar, Teja
Zupan, Špela Perše, Marko
Milenkovič, Lavra Babič), in
paraolimpijcev (Darko
Đurič). Ne nazadnje so prav
uspehi in olimpijski bazen
razlog, da je Radovljica skupaj z Bledom leta 2013 pridobila licenco olimpijskega športnega centra. Letno kopališče
sprejme več kot 12 tisoč obiskovalcev v poletni sezoni in proda več kot 250 letnih vstopnic,
kar samo potrjuje dejstvo, da
občanke in občani ne samo
uporabljamo bazen, ampak z
njim živimo. Bazen daje tudi
možnost plavalnega opismenjevanja več kot tisoč otrokom
vsako leto! Celotni kompleks
daje razvijajočemu se turizmu
v naši občini platformo, na
kateri lahko gradi svojo butičnost, in se tako uveljavi na
vedno zahtevnejšem trgu.
Zavedam se, da predstavljata
kopališče in njegova obnova
izdaten strošek za Občino
Radovljica, ampak moramo
hkrati tudi vedeti, da je kopališče prostor za igro, učenje,
trening, rekreacijo in varno
zavetje za mnoge otroke, mladostnike in odrasle. Je izjemno
pomembna infrastruktura
naše družbe in bo z vlaganji
in vizijo pomembno vplivala
na razvoj naše občine v naslednjih desetletjih.
Neža Mezeg, občinska
svetnica

Septembra spet test hoje na dva kilometra
Iz Zdravstvenovzgojnega centra, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Radovljica, so sporočili, da v soboto, 4. septembra, spet organizirajo preizkus hoje na dva kilometra. Testiranja bodo izvajali od 7.30 do 9.30 pred zdravstvenim domom,
trasa bo speljana okoli Oble gorice. "Preizkus hoje na dva
kilometra je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na
katerem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri tem
ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi rezultatov svetujemo ustrezno telesno
dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo," je pojasnila
Alenka Korošec Jan. Test lahko opravite večkrat, priporočljivo
je vsakih šest mesecev, in tako sledite izboljšanju svoje telesne zmogljivosti. Udeležba je brezplačna, organizatorji priporočajo športno obleko in obutev. V primeru dežja test odpade.

Obletnica ustanovitve
Cankarjevega bataljona
Letos mineva osemdeset let, odkar je bil na začetku druge svetovne vojne na Jelovici ustanovljen
Cankarjev bataljon. Tudi letos so na Vodiški planini pripravili spominsko slovesnost, slavnostni
govornik je bil nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar.
Marjana Ahačič
Združenje borcev za vrednote NOB območja Radovljica je počastitev spomina
na ustanovitev Cankarjevega bataljona tudi letos pripravilo tradicionalno srečanje
pri Partizanskem domu na
Vodiški planini. Letos mineva osemdeset let, odkar je
bil ustanovljen na pobudo
narodnega heroja Staneta
Žagarja 5. avgusta 1941 na
Pogrošarjevi planini, in
sicer z združitvijo Jeseniške
in Jelovške čete.
Kot je v svojem nagovoru na
sobotni slovesnosti spomnil
Boštjan Poklukar, je novoustanovljenemu bataljonu, ki
je štel 120 borcev in je postal
močna vojaška sila nastajajoče slovenske partizanke
vojske na Gorenjskem,
poveljeval španski borec
Jože Gregorčič - Gorenjc,
komisar pa je bil Ivan Bertoncelj.

Partizanski vrh
V begunjski kaznilnici je
bilo ustanovljeno posebno
sodišče, ki je do leta 1944
izreklo 973 smrtnih obsodb.
Vest o ustrelitvi prvih talcev
iz begunjskih zaporov je
vzbudila med prebivalstvom
ogorčenje in splošno željo,
da bi partizanske čete preostale zapornike rešile.
S tem namenom so jeseniški in gorjanski partizani
odšli s Pokljuke na Jelovico.
Stane Žagar je dal pobudo
za ustanovitev Storžiškega
bataljona, ki naj bi sodeloval
pri rešitvi zapornikov, ustanovljen je bil 4. avgusta. Za
isti namen pa sta se na
Vodiški planini dan kasneje
združili tudi Jeseniška ali
Cankarjeva in Jelovška četa
v Cankarjev bataljon, sta
zgodovino povzela povezovalca prireditve Suzana
Adžič in Anže Habjan.

Slavnostni govornik na letošnji spominski slovesnosti je bil Boštjan Poklukar, nekdanji
notranji minister, program pa so oblikovali: harmonikar Primož Mohorič, recitator Lojze
Ropret ter povezovalca Suzana Adžić in Anže Habjan, člana KD Kropa.
Ker so Nemci izvedeli za
nameravani napad na Begunje, se je bataljon utaboril
sredi Jelovice. V tabor so se
pred preganjanjem zatekle
nekatere partizanske družine z majhnimi otroki. Prvi
spopad je bataljon doživel 8.
avgusta pri Kotliču. Mesto
prvega spopada so po vojni v
spomin na ta dogodek preimenovali v Partizanski vrh.

Pogum, tovarištvo in
domoljubje
"Borke in borci Cankarjevega bataljona so se v zgodovino slovenskega naroda zapisali po mnogih vojaških
akcijah in spopadih za osvoboditev naših krajev, še
posebej v Dražgoški bitki,
kjer so v hudi zimi januarja
leta 1942 okupatorju prizadejali številne izgube in mu
pokazali, kako močno je
gorenjsko osvobodilno gibanje," je v nagovoru poudaril
Poklukar in dodal, da so jih
odlikovali izjemen pogum
pa tudi tovarištvo, vztrajnost, pristno domoljubje in
sanje o svobodi. "Žal so

Predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica
so odnesli venec k spominskemu obeležju prvega spopada
borcev Cankarjevega bataljona.
mnogi za osvoboditev naše
domovine dali tisto najsvetejše – svoje lastno življenje.
Zato da lahko danes živimo
v miru in svobodi demokratičnega sveta. Tem junakom
gre naša največja zahvala in
večen spomin!"

Ostajajo svetel zgled
Poklukar se je v svojem
nagovoru dotaknil tudi aktualnega političnega dogajan-

Splača se biti naročnik

Podelili plaketi

Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:
narocnine@g-glas.si

ja. "Po osemdesetih letih je
duh Cankarjevega bataljona
med vsemi nami še kako živ
... V življenju pridejo trenutki, ko se je treba odločiti za
pravo stran. Borke in borci
Cankarjevega bataljona so
vsem nam svetel zgled, kako
se boriti za lasten dom, za
svoboden in pravičen svet.
Prihaja čas volitev in lastne
odločitve, v kakšni Slovenijo
si želimo živeti. Vsi skupaj
si želimo demokratično,
moderno, varno, normalno
in v prihodnost zazrto Slovenijo, zato je še kako pomembno, komu bomo zaupali
svoj glas."

Tudi letošnje slovesnosti se je udeležilo veliko pohodnikov in obiskovalcev, ki so na
Jelovico prišli z avtobusi.

Na slovesnosti je predsednik
gorenjskega pokrajinskega
sveta združenja borcev za
vrednote NOB Milan Rejc
dvema članoma podelil priznanji. Prejela sta jih Danijela Mandeljc (zlato plaketo)
in Janko Repe (srebrno plaketo), oba dolgoletna člana
združenja iz Gorij, Danijela
Mandeljc pa je tudi predsednica izvršnega odbora
Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica.
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Aktualno

Šmarna praznika na
Brezjah in v Lescah

Romi tudi letos
na Brezjah
Romi so veliki častilci Marije, zato vsako leto
v velikem številu pridejo na Brezje.
Jože Košnjek

Na Brezje je v nedeljo, na praznik velikega šmarna, romalo več tisoč ljudi, v Lescah pa so počastili
svojega nekdanjega župnika biseromašnika Štefana Babiča.
Jože Košnjek

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v pridigi uvodoma dejal, da je
praznik velikega šmarna
smiseln in izpolnjen samo v
veri v večno življenje. Brez
te vere bi bil ta praznik prazen. Bil bi privid, iluzija in
goljufiva obljuba, Bog pa
praznih obljub ne daje. Naša
vera v Marijino vnebovzetje
je veliko starejša od razglasitve te verske resnice 1.
novembra leta 1950. Praznovali so ga že po koncilu v
Efezu leta 431 po Kristusu,
zato ga štejemo med najstarejše Marijine praznike, je
povedal nadškof Zore.

Poziv k medsebojnemu
spoštovanju
Opozoril je, da zmaj, ki je bil
premagan z Jezusovo smrtjo
in vstajenjem, deluje med
nami še naprej, vendar v
drugačni obliki in drugimi,
na zunaj prijaznejšimi meto-

dami. Predvsem skuša ugrabiti človekovo dušo. Glede
današnjih razmer pa je dejal,
da v tem trenutku potrebujemo v našem narodu veliko
medsebojnega spoštovanja,
zlasti med najbolj odgovornimi za naše skupne zadeve.
Vsaka skupnost in vsak od
nas je postavljen pred izbiro,
ali bo drugačnost vzel kot
grožnjo ali kot povabilo k
dialogu. Če bomo izbrali
slednje, bo nastajalo nekaj
novega, boljšega.

Povabilo k cepljenju
Nadškof metropolit msgr.
Stanislav Zore je po maši
ljudi povabil k cepljenju. Na
Brezjah so na veliki šmaren
poskrbeli tudi zanj. Na Brezje je prišla cepilna enota iz
Kočevja. Do dveh popoldne
sta Nuša Knavs in Rok
Smrekar cepila nekaj nad
trideset ljudi.

Čast biseromašniku
Babiču
V Lescah, v enem od najstarejših slovenskih Marijinih

Pohod "večno mladih" na Stol letos odpovedan
Zaradi trenutnih razmer, povezanih z epidemijo, Dnevov
večno mladih fantov in pohoda na Stol letos ne bo. Prireditev, ki jo društvo Večno mladi fantje vsako leto organizira
zadnji konec tedna v avgustu, bi bila že 47. po vrsti. Lani so
jo pripravili v okrnjeni obliki, le pohod na Stol, ne pa tudi
tradicionalnega koncerta pihalnih orkestrov in druženja na
Linhartovem trgu, letos pa dogodek v celoti odpovedujejo.

Biseromašnik Štefan Babič je v na veliki šmaren znova
maševal v Lescah, kjer je preživel 29 zanj najlepših let.
romarskih krajev, je bila
letošnja nedelja velikega
šmarna nekaj posebnega.
Novi župnik Marko Avsenik
in župnijski svet so k prazničnemu maševanju povabili biseromašnika Štefana
Babiča, ki je leško župnijo
vodil 29 let, med letoma
1982 do 2011. Sedaj je že
deset let duhovni pomočnik
v Mengšu.

Povezal domačine

Nuša Knavs in Rok Smrekar iz Zdravstvenega doma
Kočevje sta v nedeljo na Brezjah cepila več kot trideset
romarjev. / Foto: Tina Dokl

Romi so po maši z Marijino podobo in lučkami v procesiji
krenili v Park miru. / Foto: Romarski urad Brezje

Duhovnik Štefan, rojen leta
1935 v številni družini v Orehovljah pri Britofu, je izpolnil naročilo tedanjega ljubljanskega pomožnega škofa
Stanislava Leniča, naj vzorno skrbi za častitljivo romarsko faro in njeno cerkev v
Lescah. Štefan Babič ni le
obnovil ene od najstarejših
cerkva na Slovenskem,
posvečeni Marijinemu vnebovzetju, ampak je znal na
nevsiljiv način povezati farane in jim dati voljo do dela.
"V skoraj tridesetih letih

bdenja nad nami in našim
cerkvenim premoženjem
ste leško cerkev zapustili
med bolje urejenimi. Prah
ste obrisali s prenekaterega
pomembnega domačina.
Vse to smo skupaj zmogli,
ker ste znali povezati tako
verne kot neverne in v nas
prepoznati talente in nam
ves čas kazali pravo s svojim
načinom življenja," so Leščani zapisali v eni od zahval.

www.gorenjskiglas.si

Vera v večno življenje

Marijino svetišče na Brezjah je bilo v nedeljo, na praznik velikega šmarna, med najbolj
obiskanimi Marijinimi romarskimi svetišči v Sloveniji / Foto: Tina Fokl

Foto: Tina Dokl

Marijino svetišče na Brezjah
je bilo v nedeljo, na praznik
velikega šmarna, med najbolj obiskanimi Marijinimi
romarskimi središči v Sloveniji. Nič nenavadnega, saj je
šmaren praznik romarjev,
Marija Pomagaj pa je najbolj spoštovana sveta oseba
med Slovenci in njihova
zavetnica, ne glede na to, kje
so – doma ali na tujem.
Pri dopoldanski slovesni
maši, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit
Stanislav Zore, je bilo zaradi
vročine in omejitev zaradi
epidemije nekoliko manj
ljudi kot pretekla leta. Veliko pa jih je prišlo na Brezje
čez dan, posamično, nekateri peš, drugi s kolesom, največ pa z osebnimi avtomobili. Najdaljšo pot do Brezij so
prehodili romarji iz Žužemberka, ki so krenili na pot v
četrtek in so med potjo doživljali prijazne sprejeme.

Romi že vrsto let za veliki
šmaren ali nekaj dni pred
njim prihajajo na Brezje,
saj so veliki častilci Marije,
ki ji pravijo Marijica. Zaradi
epidemije se zadnji dve leti
ne zbirajo v kampu na
Črnivcu, ampak pridejo 13.
avgusta, dva dni pred praznikom. Letošnja udeležba
je bila velika, saj jih je priš-

lo na Brezje več kot dvesto.
Po sveti maši, ki so jo darovali Peter Kokotec, ki se
posebej ukvarja s pastoralo
Romov, ter brezjanska patra
Robert Bahčič in Tadej
Inglič, so z Marijino podobo, ki so jo izmenično nosile
romske družine, in z lučkami v procesiji krenili v Park
miru. Romi so bili tudi med
sobotnimi in nedeljskimi
romarji.

Najlepša leta
Pri maši sta se biseromašniku Štefanu Babiču za vse,
kar je dobrega storil za faro
in kraj, zahvalila Polona
Grašič v imenu župnije in
Tatjana Justin v imenu Krajevne skupnosti Lesce. Biseromašnik je v zahvali opisal
zgodovini leške župnije in
cerkve in povedal, da so bila
leta, preživeta v Lescah, najlepša v njegovem življenju.
V Lescah je bil dlje kot v
domačem kraju in v kateri
koli drugi župniji.

Roman je literarni spomenik aleksandrinkam,
Slovenkam, ki so v obdobju med obema
vojnama odhajale po zaslužek v Egipt – v Kairo
in predvsem v Aleksandrijo.
296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava

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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Mladi
Družbeno odgovoren
tudi CUDV Radovljica
Marjana Ahačič
Eden od načinov, kako se
lahko delodajalci učinkovito
lotijo aktualnih izzivov na
področjih usklajevanja
poklicnega in zasebnega življenja, varnosti in zdravja pri
delu, izvajanja aktivnosti za
družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj ter medgeneracijskega sodelovanja, je
pridobitev certifikata Druž-

ga delovnega okolja. Na ta
način, so prepričani na inštitutu Ekvilib, bodo lažje in
hitreje premagala tudi trenutno negotovo obdobje in
obenem izboljšala poslovno
učinkovitost.
V Centru za usposabljanje,
delo in varstvo Radovljica so
se osredotočili na področje
krepitve varnosti in zdravja
pri delu. Njihovo temeljno
poslanstvo je namreč ustvar-

Za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren
delodajalec se odločajo podjetja in organizacije,
ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši
organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju
varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja.
beno odgovoren delodajalec.
Prejemnikom tega certifikata se je to poletje pridružil
tudi Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Certifikat skupaj s partnerji podeljuje Ekvilib Inštitut, zanj pa se je doslej odločilo že več kot sto podjetij in
organizacij, ki stremijo k
zadovoljstvu zaposlenih,
boljši organizacijski kulturi
in klimi ter zagotavljanju
varnega in zdravju prijazne-

janje pogojev za stalen razvoj
in kakovostno življenje uporabnikov, zato si to želijo
doseči tudi pri zaposlenih.
Kot je pojasnila Maja Debeljak iz kadrovske službe, so se
odločili, da bodo delovna
mesta načrtovali v skladu z
ergonomskimi načeli, zaposlenim bodo nudili psihološko svetovanje in pomoč,
spodbujali bodo vadbo, organizirali preventivne zdravstvene preglede in podobno.

Oblikovano z mislijo na Riklija
Arnold Rikli, ustanovitelj blejskega zdraviliškega turizma, je
že sredi 19. stoletja za premagovanje bolezni in utrjevanje
zdravja priporočal kopanje v hladni vodi, golo sprehajanje in
sončenje. S svojim življenjem in delom je navdihnil tudi Leščanko Anjo Tolar Tomšič, po izobrazbi akademsko slikarka in
magistrica oblikovanja ter pedagoginjo, ki je oblikovala linijo
izdelkov za kopanje prav po navdihu zdravilnih principov.
Izdelki nosijo tudi certifikat Bled Local Selection.

Brisače in majice Anje Tolar Tomšič, ki jih je navdihnilo
Riklijevo delo, nosijo tudi certifikat Bled Local Selection.

DAN DOMAČIH
DOBROT
v Parku Brdo

nedelja, 29. avgust, 10.00-16.00

Čaka jo študij
biotehnologije
Med tremi letošnjimi maturanti, ki so na mednarodni maturi na Gimnaziji Kranj dosegli vse možne
točke, je tudi Maruša Kristan iz Radovljice. S tem se je uvrstila v deseterico letošnjih diamantnih
maturantov na mednarodni maturi v Sloveniji.
Mateja Rant
"Nisem mogla verjeti – saj
sem se učila in se pripravljala na to, da bi čim bolje opravila maturo, ampak po
mojem si nihče ne upa že
vnaprej predstavljati, da bo
diamantni maturant, zato
sem bila kar malo v šoku,"
nam je svoje občutke po
objavi rezultatov letošnje
mednarodne mature zaupala diamantna maturantka
Maruša Kristan. Čeprav je
letošnja generacija maturo
opravljala po res posebnem
šolskem letu, saj so učnemu
procesu pretežni del leta sledili prek domačih računalnikov, pa Maruša Kristan pravi, da ni imela občutka, da so
zelo prikrajšani za znanje.
"Profesorji so poskrbeli, da
smo dobili vse, kar smo potrebovali, tudi za maturo."
Pogrešala pa je stike s sošolci in druženje s prijatelji.

"Piflanje" se na maturi
ne obnese
Kot je priznala, jo je na maturi najbolj skrbel izpit iz matematike. "Matematike me je
strah že od prvega letnika, a
se je tudi to na koncu dobro
izteklo," se je posmejala.
Pojasnila je, da se je pri pripravah na maturo trudila
snov resnično razumeti, saj
verjame, da se "piflanje" na
maturi ne obnese. "Ko na
maturi dobiš povsem neznan
primer, si lahko pomagaš le
z razumevanjem." Zato si je
nekatera predavanja na Zoomu tudi posnela, da jih je
lahko kasneje še enkrat poslušala. Tako kot pri splošni
maturi so bili tudi na mednarodni maturi zaradi izobra-

VSTOP
PROST

Obdobje novih izzivov
O programu mednarodne
mature je začela razmišljati
šele v drugem letniku gimnazije, ker se v splošnem
programu ni "našla", kot
nam je zaupala. "Vedno
rada spoznavam kaj novega,
zato sem si zaželela nov
izziv, izkusiti nekaj drugačnega." Na srednjo šolo jo

vežejo predvsem lepi spomini, čeprav je bilo tudi kaj
negativnega, prizna. "A je
prevladalo, da sem spoznala
ljudi, s katerimi bom, upam,
še dolgo ostala v stiku. To
obdobje je prineslo veliko
novih izzivov, ki sem jih
morala prekoračiti, in na
koncu sem se res dobro

primerljivo z vzdušjem med
odmori v šoli ali na kavi po
pouku. "Med odmori v šoli
smo se obenem ob druženju
s sošolci lahko res spočili,
ker so v pogovorih v ospredju tudi druge teme, ne
samo šola. Doma pa si med
enim in drugim Zoomom
delal domače naloge. Vse je

"Tista dva tedna, ko so potekali izpiti, sta bila
res stresna. Moraš biti resnično zrel, da to
zdržiš in se ti uspe zbrati na vseh izpitih."
počutila, ker mi je uspelo.
Na splošno je bilo to obdobje zame pozitivna izkušnja."
Zaveda pa se, da je bila njena generacija za marsikaj
prikrajšana, ker so se že
konec preteklega šolskega
leta izobraževali na daljavo,
to pa jih je nato doletelo tudi
v iztekajočem se šolskem
letu. S sošolci so se sicer
videvali na Teamsih, a to po
njenih besedah nikakor ni

bilo omejeno zgolj na šolsko
delo, ni bilo nekega resnega
predaha."
Kljub temu pa tudi med
počitnicami ni zgolj počivala.
Ob delu prek študentskega
servisa je opravljala tudi vozniški izpit, šele potem jo je
čakal oddih z družino na
Krku in izleti po Evropi.
Oktobra pa se odpravlja na
študij biotehnologije na biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Občina Radovljica bo tudi letos med 16. in 22. septembrom sodelovala v
aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti. Slogan letošnjega je: Živi zdravo.
Potuj trajnostno.
Marjana Ahačič

Paviljon Medena zgodba
Kulinarični dogodek 2 nosilcev Michelinove zvezdice
Tomaža Kavčiča in Uroša Štefelina

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Brdska kulinarika na Račjem otoku

center sodelovanja

ževanja na daljavo deležni
določenih prilagoditev, in
sicer so pri večini predmetov
morali predelati manj snovi,
je pojasnila Maruša Kristan,
prav tako jim pri angleščini
ni bilo treba opravljati slušnega dela. "Samo pri matematiki je vse ostalo enako."
Priznala je, da je precejšen
izziv, da se organiziraš tako,
da se uspeš vso snov za
maturo naučiti do določenega datuma. "Tista dva tedna,
ko so potekali izpiti, sta bila
res stresna. Moraš biti resnično zrel, da to zdržiš in se ti
uspe zbrati na vseh izpitih."

Evropski teden mobilnosti

Največja tržnica domačih pridelkov na Gorenjskem

Različne delavnice za otroke in odrasle

Maruša Kristan / Foto: Gorazd Kavčič

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh
ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter
njegove škodljive posledice.
Tema Evropskega tedna
mobilnosti za leto 2021 je:
Varno in zdravo s trajnostno
mobilnostjo.
Kamorkoli se odpravimo, na
cilj pridemo bolj sproščeni,
zdravi in zadovoljni, če svojo pot opravimo peš, s kole-

som ali pa denimo z rolerji,
poudarjajo organizatorji
projekta. Potovanje brez
avtomobila je vedno povezano z gibanjem telesa, svežim zrakom in boljšim stikom z okolico. Aktivna
mobilnost tako nadomešča
potrebo po sproščanju in
rekreaciji, hkrati pa je tudi
poceni in tako rekoč idealna
za krajše razdalje, poudarjajo organizatorji projekta in
opozarjajo, da smo prednosti aktivne mobilnosti spoz-

nali tudi v času epidemije
covida-19.
V radovljiški občini bo v septembru predstavljenih več
naložb v kolesarske steze,
pločnike in tematske poti ter
ukrepov za umirjanje prometa, ki prispevajo tako k
trajnostni mobilnosti kot
prometni varnosti. Ob dnevu brez avtomobila bo organiziran tradicionalni kolesarski izlet, številne dejavnosti pa pripravljajo tudi
osnovne šole in vrtci.
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Začetek obnove
kopališča že jeseni
V prvih dveh letih bodo obnovljene garderobe in sanitarije, restavracijski kompleks bo prestavljen na
južno stran kompleksa, zgrajen bo manjši pokrit bazen, namenjen plavalnemu opismenjevanju in
rehabilitaciji.
Marjana Ahačič

Marjana Ahačič
Na dan praznovanja tridesete obletnice nastanka
samostojne slovenske države
sta prenovljeni Čebelarski
muzej obiskala delegacija
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in predsednik
Evropskega sodišča za človekove pravice Róbert Ragnar
Spanó z Islandije. "Z zanimanjem so prisluhnili zgod-

Zahtevnim
življenjskim pogojem
Islandije so veliko
bolje kot čebele
prilagojeni nekateri
drugi opraševalci
rastlin, na primer
čmrlji. Čebele pa
morajo stalno hraniti,
zato islandske
čebelarje imenujejo
kar hrabri Vikingi.

bi o naši čebelarski dediščini
in posebni kranjski čebeli na
novi stalni razstavi," je povedala direktorica Muzejev
radovljiške občine in avtorica
razstave dr. Petre Bole.
"Preizkusili so se v kvizih
ogroženosti čebel in interaktivni igrici nabiranja medovitih rastlin. Navdušile so jih
panjske končnice, poslikane
z zanimivimi motivi. Pritegnila jih je predstavitev trgovine z živimi kranjskimi čebelami, ki je bila pred več kot
sto leti razširjena po vsem
svetu. Pogovor je tekel tudi o
pomenu opraševanja, ki je o
izjemnega pomena tudi za
Islandijo. Pogoji za čebelarjenje so tam namreč zelo težki, predvsem zaradi nizkih
temperatur in pomanjkanja
paše."
Kot je v pogovoru povedal
Róbert Ragnar Spanó, so
zahtevnim življenjskim
pogojem Islandije bolje prilagojeni nekateri drugi opraševalci rastlin, čebele pa
morajo stalno hraniti.

Radovljiško kopališče je bilo zgrajeno leta 1933 po načrtih arhitekta Ivana Vurnika.
V prihodnjih letih ga, če bo šlo po načrtih, čaka največja rekonstrukcija doslej.
ministrstva za delo in ministrstva za zdravje, saj je v
projektu tudi gradnja rehabilitacijskega bazena, ki ga
bodo med drugim uporabljali uporabniki Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Radovljica in OŠ Antona Janše in bo namenjen
tudi rehabilitaciji po poškodbah za Gorenjsko, pa tudi
kandidatura na razpisih
gospodarskega ministrstva,
sej gre za projekt, ki je ključnega pomena za razvoj
turizma v občini in širše,"
je povedal župan.

Po letu 2023 naj bi se projekt
seveda nadaljeval z rekonstrukcijo obstoječega bazena
in izgradnjo strehe nad njim,
za kar naj bi po načrtih potrebovali še enkrat toliko
denarja, kot ga namenjajo
prvi fazi obnove kopališkega
kompleksa. Pri tem župan
Ciril Globočnik, ki se je ob
začetku velike investicije srečeval tudi s kritikami nekaterih občinskih svetnikov, češ
da gre za prevelik in nepotreben projekt, poudarja, da
bodo novo kopališče lahko
uporabljale vse generacije

Radovljičanov in obiskovalcev. "Od otrok do najstarejših, od rekreativcev do tekmovalcev in vrhunskih športnikov. Tako kot številni drugi športni objekti, ki jih imamo, bo omogočil vključevanje vseh občanov v športne
aktivnosti, in to pod zelo
prijaznimi pogoji. Namenjen pa bo tudi turizmu. Ne
smemo pozabiti: prav z
izgradnjo bazena leta 1933 se
je v Radovljici in okolici začel
intenzivno razvijati turizem;
to, kar delamo sedaj, je samo
nadaljevanje."

Zaprta pot do sotočja

Delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije in
predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice
Róbert Ragnar Spanó na obisku Čebelarskega muzeja, kjer
jih je po novi stalni razstavi popeljala direktorica in avtorica
razstave Petra Bole.

Apiterapija se
ukvarja z lajšanjem
ali odpravljanjem
zdravstvenih tegob
z uporabo čebeljih
pridelkov. Knjiga je
praktično uporabna,
saj prinaša veliko
informacij o
uporabi čebeljih
pridelkov, doziranju
in trajanju uporabe
za posamezne
namene
apimedicine
(pregled
uporabnosti
pridelkov pri
posameznih
boleznih).

Za dostop do sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke so obiskovalci doslej uporabljali pot, ki vodi čez
zasebno zemljišče in jo je lastnik pred časom zaprl. Zavod Turizem in kultura Radovljica si želi
ureditev dostopa pa tudi režima na Savi.
Marjana Ahačič
"Po Lancovem dnevno srečujemo obiskovalce oziroma
turiste, ki nas, domačine,
sprašujejo, kje je mogoče
priti do sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke. Mi pa
jim lahko odgovorimo le, da
to ni mogoče," je sredi poletja razočaran, ker je doslej
edini urejeni dostop do sotočja zaprt, povedal eden od
krajanov Lancovega.
Urejena pot do sotočja je
namreč doslej vodila čez
zemljišče, na katerem zasebni investitor želi urediti
turistično-rekreacijski center s prostori za kampiranje,
apartmajskim in gostinskim
objektom in podobno, a je
pri tem naletel na odločno
nasprotovanje številnih pre-

bivalcev občine in drugih, ki
so zaskrbljeni zaradi načrtovanih posegov v izjemno
območje sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke.
Prehod do sotočja čez svoje
zemljišče je lastnik zaprl.
Kot je pojasnil župan Ciril
Globočnik, pa si zdaj sotočje
mogoče ogledati s ceste proti Bledu oziroma s poti, ki
vodi ob Savi od mostu na
Lancovem proti Šobcu. Nanjo obiskovalce, ki jih zanima, kje bi si lahko ogledali
sotočje najdaljše slovenske
reke, usmerjajo tudi na
radovljiškem TIC-u.
"Napotimo jih na urejeno
pohodno pot Prisluhni reki
Savi. Nanjo pridejo pred
mostom na Lancovem, po
nekaj sto metrih ob levem
bregu Save je z nasprotne

strani kot do sedaj mogoče
videti tudi sotočje," je pojasnila Nataša Mikelj, direktorica zavoda Turizem in
kultura Radovljica.
Pri tem je poudarila, da gre
vendarle za izjemno naravno
vrednoto, ki ima za Slovence
tudi zelo velik simbolni
pomen, zato bi bilo po eni
strani prav, da bi bil dostop
za obiskovalce ne samo omogočen, ampak tudi urejen, po
drugi strani pa gre za območje, ki bi lahko v smislu turizma prineslo izjemno dodano vrednost vsej destinaciji.
"In ne le sotočje, temveč
celoten odsek reke Save, ki
teče po radovljiški občini, bi
bilo vredno ohraniti, zavarovati in obenem urediti na
način, da bi bil v zadovoljstvo
tako domačinom kot obisko-

valcev. Pritiski na reko in rečne bregove so dokaj veliki,
nabor tistih, ki jo uporabljajo
za različne dejavnosti, je prav
tako zelo širok: od ribičev,
raftarjev in kajakašev do
sprehajalcev, pohodnikov in
številnih kopalcev v poletnih
mesecih, ob tem pa v zadnjem obdobju tako rekoč na
vsakem ovinku reke zraste
nov glamping. Menim, da bi
bilo v dobro vseh nujno, da
se na reki in ob njej čim prej
vzpostavi neki režim, ki bi
urejal in usklajeval aktivnosti
na območju Save," meni
Mikljeva.
Projekt ureditve turističnega
kompleksa v neposredni bližini sotočja je sicer trenutno
v mirovanju, je še povedal
župan. Gradbeno dovoljenje
zanj še ni bilo izdano.

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
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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Občina Radovljica je v začetku prejšnjega tedna objavila razpis za izbor izvajalca
prve faze projekta obnove
radovljiškega kopališča. Kot
je povedal župan Ciril Globočnik, gre za 3,3 milijona
evrov vreden projekt, ki ga
bodo izpeljali etapno. "Če
ne bo pritožb nad izbiro
izvajalca, bomo septembra
začeli dela, jih prekinili prihodnje poletje in zaključili
do sredine junija 2023. V
tem času bo zgrajen pokriti
mali bazen v velikosti 16,6
krat 10 metrov, namenjen
plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji, prenovljene bodo garderobe, restavracijski objekt bo premaknjen na južno stran kompleksa, kar bo omogočilo
neprestano obratovanje,
obnovljene bodo tudi sanitarije za kamp."
Občina je sredstva za investicijo sicer že zagotovila v
proračunu, kljub temu pa
še vedno pričakujejo sofinanciranje države. "Težko
rečem, koliko nepovratnih
sredstev bomo zanj pridobili, sem pa prepričan, da jih
zagotovo bomo. Prav zdaj
čakamo na odločbo ministrstva za šolstvo, kjer smo
kandidirali za nepovratna
sredstva. Še vedno je v načrtu kandidatura za sredstva

Visoki obisk
v Čebelarskem muzeju
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Pristojni naklonjeni gradnji
doma starejših
Podpora gradnji doma za starejše občane v Kamni Gorici: Občina Radovljica je državi ponudila stavbo in zemljišče nekdanjega Doma
Matevža Langusa, v radovljiškem Domu dr. Janka Benedika hitijo s pridobivanjem dokumentacije.
Marjana Ahačič

smislu možnosti nadgradnje obstoječih storitev."

"Ministrstvu smo potrdili
pripravljenost, da državi
poklonimo okoli tri tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Kamni Gorici, kjer stoji
nekdanji Dom Matevža Langusa. Zdaj je na potezi vodstvo Doma dr. Janka Benedika, da izpelje projekt ureditve doma, ki bo deloval kot
dislocirana enota javnega
doma za starejše," je povedal
župan Ciril Globočnik.

Stavba že dolgo propada
V Kamni Gorici so takoj, ko
je bila prvič omenjena ideja
o ureditvi doma za starejše v
kraju, izrazili veselje nad
obnovo že nekaj let praznega objekta na robu vasi.
Gre za stavbo, ki je bila v
osnovi grajena za turistično

Enota bo bistveno manjša od radovljiške, saj se v
skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami v
zadnjem obdobju ustanavljajo bivalne skupnosti
za manj oseb, kot je bilo to običajno v preteklem
obdobju.

Priprava idejnega načrta
Kot je pojasnil direktor
Doma dr. Janka Benedika
Alen Gril, ta čas v sodelovanju z ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve
ter občino potekajo intenzivni pogovori o sodelovanju,
dom pa je že začel postopke
priprave zahtevne dokumentacije. Kot prioritetno
nalogo vodstva doma je postopke za začetek gradnje s
sklepom opredelil tudi svet
zavoda Doma dr. Janka
Benedika.
"Med drugim sta tako dve
stavbi, ki stojita na zemljišču, predvidenem za dom,
spomeniško zaščiteni. Zdaj
tako pripravljamo načrte o
tem, katere dejavnosti oziroma storitve bi v stavbi umeRT_Loski_glas_83x143.pdf

X MUSIC PREDSTAVLJA:

RESTART
TOUR

Okoli tri tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem želijo urediti dom za starejše
občane, nudi dovolj miru in zelenja za prijetno bivanje stanovalcev. / Foto: Tina Dokl
stili. Ko bodo jasne zahteve
spomeniškega varstva, pa
gremo v izdelavo idejnega
načrta."

Dom za največ 45
stanovalcev
Kot še pravi Gril, naj bi se v
skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami v Kamni
Gorici uredil dom za največ
45 stanovalcev. "Gre za mir1
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Pestro poletje
Sicer pa je za stanovalci in
zaposlenimi v domu pestro
poletje, ki so ga, ker so epide-

Občina jeseni začenja obnovo Klinarjeve hiše v Kropi, to je stavba, v kateri so prostori Kovaškega
muzeja. V prvem delu bo obnovljeno ostrešje objekta.

LUKA BASI 20.8.
TONY CETINSKI 27.8.
SENIDAH,
RELJA POPOVIĆ,

Y

stitve ... Enota bo bistveno
manjša od radovljiške, saj
se v skladu s sodobnimi
strokovnimi smernicami v
zadnjem obdobju ustanavljajo bivalne skupnosti za
manj oseb, kot je bilo to
običajno v preteklem obdobju. Obenem pa bi bila ureditev dislocirane enote tudi
velika pridobitev za celoten
Dom dr. Janka Benedika v

vili smo protokole na področju zdravstvene nege glede
obvladovanja epidemije,
tekoče potekajo tudi cepljenja, tako tistih, ki so v začetku leta covid-19 že preboleli,
kot tistih, ki so prišli na
novo, tako da smo na dobri
poti, da imamo stanovalce
večinsko precepljene, podobno je tudi z zaposlenimi.
To nas pomirja, kajti izkušnje domov, v katerih so beležili nove izbruhe epidemije,
kažejo, da so imeli bistveno
manj zdravstvenih težav tisti, ki so bili cepljeni."

Najprej bodo obnovili ostrešje

NAJVEČJA POVEZANA
KONCERTNA TURNEJA
URBANA DOŽIVETJA

M

no, z zelenjem obdano
lokacijo, na kateri bomo
lahko v pritličnih prostorih
uredili prostore za dementne in jim tako omogočili
čim boljši, varnejši in
pogost stik z zunanjim okoljem. Seveda bodo v njem
tudi druge strukture stanovalcev – samostojni, tisti, ki
potrebujejo zdravstveno
nego, nadstandardne name-

dejavnost, do druge svetovne vojne je bil v njem Penzion Jelovica, nato pa nekaj
desetletij tako imenovani
vzgojni zavod. Stavba v središču Kamne Gorice, iz
katere so se leta 1991 izselili
uporabniki današnjega Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Radovljica, pa zdaj
že skoraj tri desetletja nezadržno propada.

11:07

MUSIC

C

miološke razmere to omogočale, izkoristili za kar se le da
veliko aktivnosti. Tako so se
med drugim v zelo velikem
številu z vozički odpravili po
Radovljici, v začetku meseca
so organizirali domski piknik ter stanovalce popeljali
na izlet v Planico.
Pripravljeni so tudi na prihajajočo jesen. "Zagotovili
smo zaščitna sredstva, obno-

Do konca leta bodo obnovili
ostrešje in del podstrešja; to
sta tudi najbolj kritični točki
stavbe, ki je bila zaradi vdora vode ob nalivu pred
časom že poškodovana.
Tudi sanacija teh poškodb je
del prvega dela obnove Klinarjeve hiše, za katero občina v proračunu namenja
nekaj več kot dvesto tisoč
evrov.
Kot je povedala direktorica
občinske uprave Alenka
Langus, sočasno pripravljajo
dokumentacijo za nadaljevanje obnove; občina je trenutno v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja za
projekt, v okviru katerega bo
med drugim prenovljena
zunanjost stavbe in umeščeno dvigalo. Župan Globočnik je pojasnil, da so morali
zaradi načrtovane umestitve
dvigala, s katerim bodo
zagotovili dostopnost gibalno oviranim, pridobiti sogla-

sja lastnikov sosednjih zemljišč, številni med njimi so v
institucionalnem varstvu.

Čeprav končna višina drugega dela investicije za zdaj še
ni znana, na Občini Radov-

ljica pričakujejo, da bodo
zanjo morali zagotoviti kar
okoli milijon evrov.

Klinarjeva hiša je od začetka letošnjega leta razglašena za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
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Kultura

Tudi letošnji Festival
Radovljica z odliko

Glasba mladih
Marjana Ahačič
Potem ko je sredi prejšnjega
meseca Radovljičan Timotej
Willewaldt v družbi kolegic,
mladih glasbenic, v cerkvi sv.
Petra nastopil na skladateljskem koncertu z naslovom
Glasba mladih, ga bomo
konec avgusta lahko poslušali na nastopu, ki ga pripravlja
s sestro Laro.
Timotej Willewaldt se po
končanem ljubljanskem
konservatoriju za glasbo pripravlja na začetek študija
violine na Univerzi za umetnost v Gradcu.
V času dosedanjega šolanja
se je udeležil številnih tek-

movanj, Konservatorij za
glasbo in balet Ljubljana pa
mu je letos kot članu godalnega kvarteta Ameba podelil Škerjančevo nagrado za
izredne dosežke v času
šolanja. Kvartet Ameba je
bil za svoje dosežke na
državnem tekmovanju
nagrajen s samostojnim
koncertom na Festivalu
Arsana na Ptuju, ki so ga
kasneje izvedli tudi v Radovljici. Med številnimi drugimi angažmaji pa je bil v
lanski sezoni tudi koncertni
mojster simfoničnega orkestra Konservatorija in
komornega godalnega orkestra Camerata Laibach.

V soboto, 28. avgusta, se bo
znova predstavil v cerkvi sv.
Petra v Radovljici, tokrat
skupaj s svojo sestro Laro.
Koncert z naslovom Gozd
želja, ki ga organizira Kulturno društvo Sotočje, se bo
začel ob 20. uri. Na programu bodo dela Albinonija,
Marcella, Vitalija, J. S. Bacha ter Marijine antifone in
himnusi za solo vokal.
Na isti dan bo v atriju župnišča ves dan na ogled tudi
slikarska razstava Lare Willewaldt z naslovom Kam se
premikajo oblaki? Razstavo
bodo z glasbeno-literarnim
programom odprli ob 10.
uri.

Še dva koncerta sta na sporedu letošnjega Festivala Radovljica, ki so ga
organizatorji, publika in gostujoči umetniki že ocenili za odličnega.
Prihodnje leto v pričakovanju okrogle obletnice.
Marjana Ahačič
Še dva koncerta sta do zaključka letošnjega Festivala
Radovljica, že 39. zapored.
Jutri, v soboto, se bodo v
Radovljiški graščini s pariškimi kvarteti Telemanna,
Guillemaina in Quentina
predstavili Mara Winter
(baročna prečna flavta),
Mojca Jerman (violina),
Gregor Fele (violončelo) in
umetniški vodja festivala
Domen Marinčič (viola da
gamba), v nedeljo se bo letošnji festival zaključil v cerkvi
sv. Petra s koncertom Pesmi
in videnja o koncu sveta. V
novi različici legendarnega
koncertnega sporeda Fragmenti za konec časa, ki smo
ga na Festivalu Radovljica
slišali leta 2008 in je dokumentiran tudi na zgoščenki,
dolgoletna člana ansambla
Sequentina spremljata slovenska pevka Jasmina Črnčič in multiinstrumentalist
Ian Harrison, ki je v Radovljici nastopil že trikrat in
lani v zasedbi glasbil, kakršno navaja popis Valvasorjeve zapuščine, izvedel spored
glasbe 17. stoletja, povezane
z današnjo Slovenijo, preberemo v programski knjižici.
"Novi spored apokaliptičnih
pesmi iz nemških samostanov od 9. do 11. stoletja
predstavlja poslušalcem
glasbeni svet teh presenetljivih, silovitih besedil, od
katerih so nekatera ohranjena zgolj kot fragmenti," še
pojasnjuje umetniški vodja
festivala, na katerem se bo
med 6. in 22. avgustom zvrstilo deset sporedov z repertoarjem glasbe iz obdobja od
9. do 19. stoletja. Na treh
koncertnih prizoriščih – v
Baročni dvorani Radovljiške

Timotej Willewaldt (v sredini) z glasbenimi kolegicami Lauro de Wolff, Manco Kosmač,
Sofio Grassi in Nežo Tovšak na skladateljskem koncertu Glasba mladih v cerkvi sv. Petra
julija letos / Foto: Gorazd Kavčič

Pozdrav Gorenjski
Marjana Ahačič
V začetku poletja je pevska
skupina Korona pripravila
sklop koncertov, ki so ga
naslovili Pozdrav Gorenjski.
Na koncertih v Radovljiški
Graščini, Dupljah in na Trsteniku so se pevci, ki jih
umetniško vodi Nena Rion,
predstavili s prenovljenim
programom. "Tokrat smo se
odločili opevati lepote naše
Slovenije. Izbrali smo pesmi, ki kar najlepše opišejo
občutke, ko se zazremo v
višave, ko hodimo po plani-

nah, grebenih in vrhovih ter
iščemo besede, s katerimi bi
lahko opisali lepote, ki jih
najdemo le tam, so povedali
po koncertu. Zapeli smo še
malo o ljubezni in ker letos
Slovenija praznuje že 30 let
samostojnosti, je bilo ob
koncu slišati še dve domovinski pesmi. Verjamemo,
da sta nastali z mislijo in
željo po samostojnosti, ki je
v Slovencih gorela že tudi
več kot 100 let prej.
Kot poudarjajo pevci, ki so se
jim na letošnjih zgodnje-poletnih koncertih pridružili

tudi pevci skupine Kostanarji, so uspešno izvedeni in
dobro obiskani koncerti ter
zadovoljni poslušalci so zanje največja pohvala. Veselijo
se, da bodo že kmalu lahko
spet nastopili pred občinstvom: v nedeljo, 29. avgusta,
jih boste namreč lahko ob
14.30 slišali na Aljaževih
dnevih v Vratih.
Ob tem sporočajo, da jeseni
medse z veseljem sprejmejo
altistko in basista. Informacije o skupini so na voljo na
spletni strani www.pevskaskupina-korona.si.

Med nastopajočimi na jutrišnjem, predzadnjem koncertu
letošnjega festivala bo tudi Domen Marinčič, že petnajst
let umetniški vodja Festivala Radovljica.
graščine, cerkvi sv. Petra v
Radovljici in tudi letos v cerkvi Marijinega oznanjenja v
Velesovem – bo nastopilo
skupaj skoraj petdeset umetnikov iz 14 držav. Med njimi so svetovno znani glasbeniki in ansambli pa tudi
mladi glasbeniki iz Slovenije in tujine.
Spored festivala, ki ga organizira Društvo ljubiteljev
stare glasbe Radovljica, že
15. leto zapored oblikuje
umetniški vodja Domen
Marinčič, organizacijski del
pa je tradicionalno v rokah
Društva ljubiteljev stare
glasbe, ki ga že vse od začetka vodi Marija Kolar.
"Kljub težkim razmeram
povsod po svetu in s tem
tudi v deželah, od koder prihajajo sodelujoči glasbeni-

ki, lahko že rečem, da je
tudi 39. Festival Radovljica
odlično uspel," je povedala
tik pred zaključnim delom
prireditve.
"Koncerti so bili polni, letos
smo med publiko videli kar
nekaj novih, mladih obrazov, tako iz Radovljice in
okolice kot tudi od drugod.
Tako rekoč vsi so bili navdušeni nad vrhunskimi izvedbami izjemnih glasbenikov
in izvirnimi programi, ki jih
pripravljamo. Po drugi strani pa so ves čas festivala veliko zadovoljstvo nad organizacijo prireditve, nad publiko in tudi nad Radovljico z
okolico izražali tudi gostujoči umetniki. Mnogi med njimi so izrazili iskreno željo,
da kmalu spet nastopijo pri
nas."

vpis v šolsko leto
2021/22
JA N I
TU D I V L JU B L

PETJE

klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA

Pevska skupina Korona je v začetku poletja nastopila tudi v Radovljiški graščini.

ZAVOD MUZIČARNA, PODHOM 64 B, ZGORNJE GORJE

klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA

klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA

GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com
klemen.torkar@gmail.com
041 607 451
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Šport
Plavanje
Državno plavalno prvenstvo na Ravnah
na Koroškem
Višek poletja v plavanju je bilo državno prvenstvo na Ravnah na Koroškem. Od radovljiških plavalcev in plavalk je
bila po pričakovanju v absolutni konkurenci najboljša Tjaša Pintar, ki je bila zelo blizu olimpijskim igram na Japonskem. Pobliže poglejmo uvrstitve radovljiških plavalcev v
treh kategorijah. Absolutna konkurenca: Tjaša Pintar: prva
na 100 m prsno, 100 m prosto, 50 m prsno, 200 m prosto,
50 m prosto; druga na 50 m delfin in 100 m delfin; Mojca
Marčun: druga na 100 m prosto; tretja na 200 m prosto in
50 m prosto; Primož Peternel, tretji na 1500 m prosto;
Maša Arnež: tretja na 1500 m prosto. Mladinke: Nataša
Arnež: druga na 800 m prosto, 1500 m prosto, tretja na
400 m prosto. Mladinci: Primož Peternel, drugi na 1500 m
prosto, tretji na 800 m prosto. Kadetinje: Mojca Marčun,
prva na 100 m prosto, 200 m prosto in 50 m prosto, tretja
na 50 m hrbtno; Tinkara Lipovec: prva na 200 m hrbtno in
druga na 100 m hrbtno.

Športno plezanje
Vita Lukan druga v Ljubljani
Na plezalnem ekshibicijskem spektaklu Triglav The Rock,
ki je potekalo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, so se plezalci in plezalke merili na balvanih. V ženski konkurenci je
zmaga pripadla Katji Debevec. Radovljičanka Vita Lukan si
je z Američanko Cloe Coscoy razdelila drugo mesto. Iz
kvalifikacij se je sicer v polfinale uvrstilo 20 tekmovalcev
in 22 tekmovalk. Med njimi je bil prvič tudi naš Tanej
Cerar Božič, poleg njega so se od radovljiških tekmovalcev v finale uvrstili uvrstili še Luka Potočar, Domen Škofic, Vita Lukan in Eva Puhar. V finale se je poleg Vite Lukan
uvrstil še Luka Potočar. Lukanova je preplezala vse štiri
balvane, Potočar pa dva. Eva Puhar je tekmovanje končala
na devetem mestu, Domen Škofic na desetem, Cerar
Božic pa 18. mestu.

Nogomet
Dva gola nista bila dovolj niti za točko
Članska ekipa Šobec Lesce je prvenstvo v tretji nogometni
ligi – zahod začela s porazom. Gostovali so pri Tolminu in
tekmo izgubili z rezultatom 3 : 2. Leščani so povedli z
golom Žana Črnivca. Gostiteljem je uspel preobrat in
naredili so delni izid 3 : 0. Za priključek na 3 : 2 je zadel
Gregor Rihtar in pri tem rezultatu je ostalo do konca.
Poleg Leščanov v ligi igrajo še ekipe Žiri, Škofja Loka, Šenčur, Vipava, Brinje Grosuplje, Adria, Tolmin, Slovan Ljubljana, Svoboda Ljubljana, Postojna, Sava Kranj, Brda in
Izola. Jutri Leščani gostijo Slovan Ljubljana. Cilj ekipe
Šobec Lesce je obstanek v ligi.

Prstomet
Tokrat na Vurnikovem trgu
Prstometni masters turnir v Radovljici že ima tradicijo. Lanskoletni turnir je zaradi koronavirusa odpadel. Predhodni
turnirji so se igrali v starem mestnem jedru Radovljice, pred
Graščino. Tokratni turnir je potekal na Vurnikovem trgu.
Nastopilo je 32 igralcev. V preteklosti so se merile dvojice,
tokrat je bil turnir za posameznike. Turnir je pripadel Štefanu Kurniku iz Srednje vasi pri Šenčurju. V finalu, igralo se je
na dve zmagi, je bil boljši od Boruta Lužovca iz Letenc. Bronasta medalja je pripadla Kranjčanu Branetu Hacetu. Najboljši iz naše občine je bil Franci Faganel na nehvaležnem
četrtem mestu.

V Tokiu težke
vremenske razmere
Špela Perše je na olimpijskih igrah v Tokiu nastopila v plavanju na deset kilometrov. S tem je
nadaljevala dolgoletno tradicijo prisotnosti plavalcev in plavalk Plavalnega kluba Radovljica na
poletnih olimpijskih igrah.
Matjaž Klemenc

Ste na Japonskem sploh
začutili, da ste na olimpijskih igrah?
Ne preveč. Delno v olimpijski vasi in na sami tekmi.

V Tokio ste šli z izkušnjami
iz Ria, kjer ste osvojili 16.
mesto. Želja v Tokiu je bila,
da to mesto izboljšate. Žal
se ni izšlo in ste osvojili 24.
mesto.
Z rezultatom in plavanjem
nisem bila najbolj zadovoljna, ker sem prepričana, da
sem bila v tistem trenutku
sposobna za veliko več. Žal
sem imela slab dan in izšlo
se je pač, kot se je izšlo. Po
drugi strani moram biti
zadovoljna. Že kmalu sem
imela krče. Nisem se predala
in na koncu sem preplavala
progo in dosegla uvrstitev.
Razmere za tekmo niso bile
najugodnejše. Zunanja temperatura je bila visoka, bilo
je veliko vlage, dodatno pa je
bilo še morje toplo.
Pogoji za tekmovanje so bili
težki. Okoli 29 stopinj sta
imela ozračje in voda. Glavni problem je bila visoka vlaga, okrog 80-odstotna. Ni
primerjave z našim ozračjem. V Tokio sva s trenerjem Alenom Kramarjem
prišla pet dni pred tekmo.
Ko gledam nazaj, ne bi bilo
prav nič narobe, če bi prišla
kakšen dan ali dva prej.
S kakšnimi občutki ste šli na
tekmo?
Na tekmo sem odšla z
mešanimi občutki, saj zaradi težkih vremenskih razmer nisem vedela, kaj lahko pričakujem. V podobnih
razmerah nisem plavala še
nikoli. Pred samo tekmo
sem bila dvakrat na progi.
Trening na progi še zdaleč
ni isto kot tekma. Na pripravi za tekmo gre samo za
to, da vidiš, ali so na progi
kakšni tokovi, da občutiš
razmere.

Kje vam je bolj ustrezalo, v
Riu ali Tokiu?
Glede na vremenske pogoje je
bilo v Riu veliko lažje plavati.

Za Špelo Perše so bile olimpijske igre v Tokiu že druge po
vrsti.
Kakšna je bila taktika?
Moja želja je bila, da čim
dlje ostanem z vodilno skupino. Taktiko prilagajaš
temu, kako se odvija tekma.
Velik problem nastane, ko
enkrat ostaneš popolnoma
sam.
Je bilo težko, ker ste tik pred
zdajci ujeli normo za olimpijske igre?
Fizično sem bila zelo dobro
pripravljena. Težje je bilo
psihološko. Čutila sem pritisk, saj sem imela samo eno
priložnost, da odplavam normo za Tokio. Ko mi je to
uspelo, je bilo do iger še
dober mesec dni. Na Portugalskem nisem imela možnosti taktiziranja, saj sem se
morala v popolnosti dokazati že na kvalifikacijah. Po
kvalifikacijah so se misli
takoj usmerile v Tokio.
Dokončne priprave sem
opravila v radovljiškem
bazenu. Nekaj je bilo govora,
da bi se s trenerjem priprav-

ljala tudi v Kopru. Mislim,
da ni bilo nič narobe, da sva
celotne priprave opravila v
Radovljici, saj Koper niti približno ne bi dosegel vremenskih razmer, ki so vladale v
Tokiu. Časa, da bi našli kraj,
primerljiv z vremenskimi
pogoji v Tokiu, ni bilo.
Je bilo težko, ker so olimpijske igre premaknili za leto
dni?
Težko se je bilo motivirati in
spet nadaljevati treninge.
Prestavitev iger smo morali
vsi sprejeti.
Ste se v Tokiu srečali s strogimi ukrepi?
Vseskozi smo bili v "mehurčku" in nismo smeli zapuščati olimpijske vasi. Možnost je bilo le opravljanje
treninga na prizorišču, kjer
se je odvijala tekma, in na
bazenu. Testirali so nas vsak
dan. V Riu si imel možnost,
da si bil lahko prisoten tudi
na drugih tekmah.

Kakšna je regeneracija po
odplavanih desetih kilometrih?
Gotovo je naporneje odplavati deset kilometrov kot
sprintati na sto metrov prosto. Mogoče po odplavanih
desetih kilometrih ne občutiš oziroma se ne zavedaš
utrujenosti, a se telo vseeno
dodobra utrudi. Utrujenost
pride za teboj.
To so bile vaše druge olimpijske igre. Žal je tako naneslo, da obakrat niste bili niti
na odprtju niti na zaključku.
Vam je žal?
Malce mi je žal. Posebej bi
si želela biti na otvoritveni
slovesnosti, seveda ob polnih tribunah.
Nove olimpijske igre so že
čez tri leta. Bo sodelovanje v
Parizu sedaj glavni cilj?
Tako daleč naprej še nisem
razmišljala. Za zdaj še ne
želim zaključiti s plavanjem.
Najprej bo moj fokus usmerjen na evropsko prvenstvo v
Rimu in na svetovno prvenstvo v Fukuoki. Oboje bo na
sporedu prihodnje leto.
Kdaj boste nadaljevali treninge?
Na treninge se vrnem konec
avgusta. Ta odmor mi bo
kar dobro koristil za opravljanje izpitov na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani, smer
prehrana, kjer zaključujem
prvi letnik magisterija.

Cepelin na letališču v Lescah
Na letališču v Lescah je gostovalo legendarno zračno plovilo Goodyear Blimp.
Urša Peternel
Na letališču v Lescah je
konec julija gostovalo legendarno zračno plovilo Goodyear Blimp, ki se je v Sloveniji ustavilo v sklopu evropske
turneje. Žal pa vozovnic za
polet ni bilo mogoče kupiti,
saj so bili poleti nad Blejskim
jezerom, Kranjem in Škofjo
Loko namenjeni predvsem
poslovnim partnerjem pod-

jetja Goodyear, izžrebanim
zaposlenim ter zmagovalcem različnih nagradnih
iger. Plovilo sta pilotirala
izkušena Fritz Guenther in
Katharine Board, ki sta povedala, da lahko letijo s hitrostjo do 125 kilometrov na uro,
optimalna višina za letenje je
tristo metrov nad terenom,
četudi brez težav lahko letijo
tudi na višini tri tisoč metrov. Prav zaradi velikega

dosega in nizkega hrupa je
cepelin odlična platforma za
zračne posnetke na večjih
športnih in drugih dogodkih.
Tako je bil prisoten na olimpijskih igrah, finalu lige
ameriškega nogometa Super
Bowl, zagotavlja pa tudi spektakularne zračne posnetke
avtomobilističnih dirk. V
gondoli je lahko naenkrat od
dvanajst do štirinajst potnikov, notranjost pa je podob-

na kot v letalu, v potniški
kabini so nameščeni letalski
sedeži z varnostnim pasom,
ima pa celo toaletni prostor.
V Lescah so s cepelinom
opravili devet poletov, z
njim se je peljalo okrog štirideset srečnežev, iz Slovenije
pa je pot nadaljeval na Poljsko. Evropsko turnejo bo
zaključil ta konec tedna na
prvenstvu v vztrajnostnem
dirkanju 24 ur Le Mansa.

Cepelin je letel tudi nad Svetim Petrom. / Foto: Gorazd Kavčič
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Obudili spomin na
Ta nageljnov sejem

Še drugi občni
zbor z zamikom

Turistično društvo je sredi julija obudilo spomin na Ta nageljnov sejem, ki je bil pred prvo svetovno
vojno znan daleč naokoli in je v Kropo privabil številne obiskovalce.

Matjaž Klemenc

V času cvetenja nageljnov se
je nekdaj v Kropi odvijal Ta
lepi sejem ali Ta nageljnov
sejem. Sejem, ki je bil pred
prvo svetovno vojno znan
daleč naokoli in je v Kropo
privabil številne sejmarje in
obiskovalce, se je odvijal v
nedeljo po praznovanju sv.
Marjete 13. julija. To je bil
čas, ko so se na oknih kroparskih deklet razcveteli
nageljni, okrog oken in
nageljnov pa so se sklepale
ljubezenske zveze, je pojasnila predsednica Turističnega društva Kropa Metka
Kavčič.
Letos so praznik obudili in
tako po maši na žegnanjsko
nedeljo pripravili druženje
na prostoru ob vigenjcu
Vice. V vigenjcu, kjer so bili
panji tako kot nekdaj okrašeni z nageljni, je Dramska
skupina Čofta predstavila
življenja kovačev v preteklosti, kovač Sebastjan Lombar
je za obiskovalce prikazal
kovanje žebljev, zunaj na
stojnicah so se predstavili
domači mojstri različnih
obrti. In tako kot nekdaj so
bila na stojnicah tudi lectova
srca.
"Stojnice pa so krasili prelepi nageljni, ki so jih skvačkale članice Društva upokojencev Kropa. Vse do zgodnjega popoldneva se je na
prostem pod lipo in ob potoku Kroparica družilo lepo
število obiskovalcev, prišli
so celo iz Ljubljane in Idrije.
Članice Dramske skupine
Čofta so postregle z domačim pecivom in bezgovim
sokom, obiskovalci pa so se
lahko okrepčali s pravo
kovaško malico. Ob 13. uri
se je pod lipo zapelo skupaj
z vokalno skupino Okteta
Lip Bled. Ko se je dan preve-

Popoldan se je pelo pod lipo.

V vigenjcu, kjer so bili panji tako kot nekdaj okrašeni z nageljni, je kovač Sebastjan Lombar
prikazal kovanje žebljev.

Članice Dramske skupine Čofta so postregle z domačim
pecivom in bezgovim sokom, obiskovalci pa so se lahko
okrepčali tudi s pravo kovaško malico.

sil proti popoldnevu, smo se
razšli z željo, da se prihodnje leto spet srečamo in da
praznovanje postane del tradicije," je povedala Metka
Kavčič.
V sklopu tega praznika in z
željo, da se na okna kroparskih hiš spet vrnejo gorenjski nageljni, je Gorenjska
turistična zveza skupaj s
Turističnim društvom Kropa konec julija v Kulturnem
domu v Kropi organizirala
še predavanje Gašperja Stanonika o negi in vzgoji
nageljnov. "Z zanimanjem
smo poslušali njegove
nasvete in obudili znanje, ki
so ga imele že naše mame
in babice, na oknih katerih
so se nekdaj bohotili prelepi
gorenjski nageljni," je še
povedala Kavčičeva in se v
imenu društva zahvalil
vsem, ki so pomagali, da jim
je uspelo izpeljati prireditev.
Cilj projekta, ki že dvajset let
poteka v sklopu akcije Turistične zveze Slovenije Moja
dežela – lepa in gostoljubna,
je po besedah sekretarke
Gorenjske turistične zveze
Mirjam Pavlič ohraniti
nageljne kot avtohtono rastlino Gorenjske. Nagelj je
namreč simbol gorenjske
dediščine in tradicije, ki se
pojavlja tako v ljudskih pesmih in literarnih delih kot v
poslikavah na lesenem
pohištvu, na vezeninah,
gorenjski narodni noši ...
poudarja. Zato jo veseli, da
so tudi s pomočjo akcije pripomogli, da so vrtnarji začeli bolj množično gojiti sadike, ljubitelji rož pa jih kupovati in z njimi lepšati svoje
domove.

Že lani je epidemija premaknila redni občni zbor Fotografskega društva Radovljica in letos ni bilo nič drugače. Epidemija je bila tudi
glavni vzrok, da je bilo delo
okrnjeno. Kot je na občnem
zboru pojasnila predsednica 32-članskega društva
Vida Markovc, se je društvo
kljub temu trudilo, da bi bil
načrt za leto 2020 čim bolj
izpolnjen.
Fotografsko društvo Radovljica je tako tudi v letu 2020
z občino sodelovalo pri izvedbi natečaja Dogodki v občini Radovljica 2020, bil je že
enajsti po vrsti. Z Mestnim
muzejem Radovljica so pripravili razstavo o industrijski dediščini v občini Radovljica. Izbrali so fotografije
dveh pokojnih članov, Ivana
Pipana in Adija Finka. Za
njimi je tudi že enajsta razstava članic ob mednarodnem dnevu žensk, sodelovali so na razstavi ob Vurnikovih dnevih. Prisotni so bili
na tekmovanju gorenjskih
fotografov, na katerem
sodeluje sedem fotografskih društev oz. klubov iz
Gorenjske. Pomagali so pri
postavitvi razstave v galeriji
Pasaža ob tradicionalni
avgustovski prireditvi stare
glasbe. Skupaj s Knjižnico
A. T. Linharta so postavili
fotografsko razstavo v spomin Alenki Bole Vrabec.
Fotografsko društvo Radovljica je pripravilo svoje razstave v galeriji Pasaža, v
Domu dr. Janka Benedika, v
Galeriji Avla Občine Radov-

ljica in v Knjižnici Antona
Tomaža Linharta.
Trije člani so imeli samostojno razstavo. Daleč najuspešnejši na tekmovanjih
doma in v tujini je Jasim
Suljanović. Izvedli so tudi
fotografsko ekskurzijo, ki so
jo poimenovali Piran in soline, in pripravili šest debatnih večerov.
Letos želijo organizirati 17
razstav, večino v galeriji
Pasaža, tri v Domu dr. Janka
Benedika, eno v Knjižnici A.
T. Linharta in eno v Galeriji
Avla Občine Radovljica. Predvidene so skupne razstave:
Srečanje Gorenjskih fotografov 2021, Mednarodna
razstava v organizaciji Fotografskega kluba Krk Hrvaška ter 12. razstava umetnosti, slik in fotografij, ki ga
organizira Ass. Roiano per
Tutti Trst iz Italije.
Pripravili bodo štiri razpise:
Dogodki v občini Radovljica
v letu 2020, Društvena pregledna razstava 2021, Društvena razstava fotografskega
izleta 2020 ter Vurnikov
fotografski natečaj 2021. Prisotni bodo na regijskih,
republiških in mednarodnih
razpisih FIAP in PSA. Tudi
letos bodo sodelovali z občino in organizacijami, ki
delujejo na področju kulture.
Organizirali bodo debatne
večere, fotografski izlet in
izdali Fotoinformator 33.
Kako bodo načrte lahko izpeljali, pa je seveda odvisno
tudi od stanja oziroma omejitev, povezanih z epidemijo.
V društvu pa si ob tem želijo
tudi, da bi se še povečalo število članov.

Vse otroštvo se je
upiral vsem pravilom,
vedno je bil v opoziciji,
vedno je bil drugačen.
Mladi upornik se je
razvil v najboljšega
zagovornika v državi,
postal in ostal je
ikona slovenskega
odvetništva.

www.gorenjskiglas.si

Marjana Ahačič

Fotografsko društvo Radovljica je na svojem
občnem zboru predstavilo načrt za leto 2021. Kar
nekaj predvidenih nalog so v tem letu že opravili.

246 strani, trda vezava
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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Zanimivosti
Novi župnik
v Lescah
Župnija Lesce je z avgustom dobila novega
župnika. Prejšnji, Gregor Šturm, se je po desetih
letih poslovil in nastopil svoje poslanstvo v Župniji
Stranje, v Lesce pa je prišel Marko Avsenik.
Ivanka Korošec
Gospod Marko Avsenik se je
prijazno odzval povabilu in
se takole predstavil: "Rojen
sem bil leta 1968 na Koroški
Beli kot četrti od devetih
otrok. Oče, ki je zdaj že dvajset let pokojen, je bil inženir
metalurg. Zelo pomembno

se kraj širi in se spogleduje z
mestom, imajo pa štiri cerkve. Tam deluje veliko aktivnih skupin – pevski zbori,
biblična skupina, dve molitveni skupini, Društvo Janeza
Janeža, skavti itd., vendar bi
bilo nerealno in umetno, da
bi vse to prenašal v leško
župnijo. Vsaka župnija ima

Devetdeset let Ane Ješe
Visoki jubilej je praznovala v krogu svojih najdražjih. Ima izjemen spomin in doživeto pripoveduje
o svojem otroštvu in mladosti.
Ivanka Korošec
Rodila se je v družini Eržen
na Zgornji Lipnici kot peta
od desetih otrok. "Ata in
mama sta se poročila leta
1924 in v prvih šestih letih
sta dobila kar pet otrok!
Imeli smo srednje veliko
kmetijo, ki nas je vse preživljala. Ata je imel tudi dva
konja, tako da je s 'furami'
še kaj zaslužil. Dela je bilo
veliko in otroci smo morali
poprijeti zanj takoj, ko smo
bili tega zmožni. Mama nas
je vse vzela s seboj na polje,
s seboj je imela košaro z
malico," se spominja.

Suh kruh in hruševa voda

Marko Avsenik, novi župnik v Lescah / Foto: Tina Dokl
mu je bilo, da so vsi njegovi
otroci izobraženi. Mama je
bila šivilja na Jesenicah,
nato je ostala doma in se
posvetila družini in vzgoji
otrok, veliko pa nam je tudi
sama šivala. Zdaj je stara 85
let in radi jo obiščemo, čeprav živimo na različnih koncih Slovenije."
Študij bogoslovja je končal in
bil posvečen v duhovnika leta
1993. "Kot diakon sem bil
najprej v Črnomlju, kot
kaplan pa v Cerkljah. Nato so
me prestavili v Staro Loko za
kaplana pri kasnejšem škofu
Glavanu, naslednja postaja je
bil Kolovrat pod Trojanami.
Vas je znana, ker je bil od
tam doma Jakob Prašnikar,
Slomškov vzgojitelj. Od tam

namreč svojo dinamiko. Ljudje morajo biti pač za stvar,
narediti morajo svoje, župnik pa svoje, je prepričan.
Lesce so obdane s sosednjimi župnijami, v katerih je
veliko različnega zanimivega dogajanja. "Mi moramo
najti nekaj svojega," razmišlja. "Pomagali bi si lahko s
tem, da so Lesce najstarejša
božja pot ne samo na
Gorenjskem, ampak tudi na
nekdanjem Kranjskem.
Aktivnosti pa ne smejo sloneti samo na nekaj ljudeh,
odgovornost se mora porazdeliti." Želi si, da bi se v versko življenje vključevali tudi
mladi, še zlasti mlade družine. Temelj vere se prične v
družini.

Leška in dolska župnija sta po številu
prebivalstva približno enako veliki, vendar bi
bilo nerealno in umetno, da bi vse, kar imajo
tam, prenašal v leško župnijo. Vsaka župnija
ima namreč svojo dinamiko. Ljudje morajo biti
pač za stvar, narediti morajo svoje, župnik pa
svoje, je prepričan.
sem bil premeščen v Dolsko
pri Ljubljani, kjer sem ostal
15 let. Iz te župnije izvira
Janez Janež, zdravnik in
misijonar na celinski Kitajski
in Tajvanu. Njegovo delo želi
osvetljevati Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža, ki je
med drugim letos organiziralo srečanje na Zoomu s
slovenskimi izseljenci v
Argentini in bolnišnico sv.
Marije na Tajvanu. Župnija
Dolsko pa je pobratena tudi s
kliničnim centrom."
Leška in dolska župnija sta
po številu prebivalstva približno enako veliki. Tudi tam

Župnik Marko Avsenik je
navdušen šahist, igra pa tudi
kitaro. Čuti, da se je s premestitvijo v Lesce nekako
vrnil v domače kraje. Vesel
je, da je prepustil škofom
odločitev o namestitvi. Lesce
so mu všeč, saj je to zelo lep
kraj, obdan z gorami. Lesce
so mu znane, nekoliko jih že
pozna, ljudi pa še ne. Čas za
to bo šele prišel.
Pogovor je zaključil v upanju, da bo skupaj s farani
našel pot in način, kje in
kako lahko sodelujejo, da
bo najbolje za kraj in vso
župnijo.

"Večkrat premišljujem,
kako se danes govori o pravilni prehrani, da je treba
jesti petkrat na dan, in se
spomnim, da smo tedaj,
čeprav tako velika družina,
res jedli po petkrat na dan.
Malica je bila skromna, kos
kruha in hruševa voda. Delali smo vse na roke, ni primerjave z današnjim časom!
Kljub temu je bil to lep čas
zame. Žal je vmes posegla
vojna, ko je vsega primanjkovalo. Spominjam se, da
sem hodila v Radovljico v
vrsto za kruh. Ko je sirena
zatulila, smo tekli na varno,
počakali smo, da so avioni
odhrumeli, in se potem spet
postavili v vrsto …"

Peš v Radovljico
Ko se je vojna končala, je
imela 14 let in tri razrede
osnovne šole. Poslali so jo v
nižjo gimnazijo v Radovljico, kamor je z velikim veseljem hodila, seveda kar peš,
tudi po dvakrat na dan, če je
bilo treba. Za nadaljevanje
šolanja ni bilo nobene možnosti. "Smo imeli srečo, da

sta bili dve mamini sestri
šivilji, da sta nas 'ogvantali'.
Stare obleke smo razparali,
oprali, kakšno stvar dali celo
barvat k Wagnerju, nato sta
naredili 'kiklice' ali karkoli
drugega, da je bilo kot novo.
Čim prej je bilo treba priti
do kruha, da nisi bil staršem
v breme."

Natančna, delavna in
vedoželjna
Službo je dobila na Lancovem v zadrugi, nato pa na
Poslovni zvezi zadrug na
Jesenicah, ki so jo nato preselili v Radovljico, v Grajski
dvor. Vodja zveze je hitro
ugotovil, da Ani ležijo številke, da je natančna in sposobna. Predlagal ji je udeležbo
na tečaju za knjigovodje, ki
ga je uspešno končala in
nato prevzela knjigovodstvo
zadruge v Lescah. Postaje
njenega službovanja so se še
nekajkrat zamenjale, kot
knjigovodja je bila zaposlena tudi v osnovni šoli v
Radovljici, pa na Avto-motu
Podnart ter v Iskri Otoče.
Tam se je tudi upokojila leta
1983.
Poročila se je leta 1955. Njen
mož je bil gradbeni tehnik,
bil je domačin s Spodnje
Dobrave, prav tako iz družine z desetimi otroki kot ona.
Sezidala sta svojo hišo in
leta 1963 dobila sina Janka.
Mož je žal umrl že leta
1976, star komaj 49 let.

Rada živi na vasi
Sin si je ustvaril družino
doma, tako da živijo v isti
hiši, ki jo je še povečal in
prizidal. Vnuk Andraž je
star dvajset let in ji je v veliko veselje in ponos. Srečna
je, da tudi njeni "ta mladi"
cenijo življenje na deželi, ki
se po njenem mnenju ne

Slavljenka Ana Ješe s sinom Jankom
more primerjati s tistim v
mestu.
Še vedno skrbi sama zase.
Televizijo gleda le malo, saj
pravi, da je izbirčna pri programih. Rada ima petje. "Ko
sem se omožila na Dobravo,
so me povabili k zboru na
koru. Še danes mi je žal, da
nisem šla, saj sta bili v
prvem planu hiša in služba,
jaz pa naj bi hodila še na
pevske vaje!"
Bere časopise, reši pa toliko
križank, kolikor jih le dobi v
roke. Krog prijateljic se je z
leti zožil, tako da zdaj prijateljuje z eno od nekdanjih
sodelavk, zelo dobro se
razume s sosedi. Od sorojencev pa ima samo še enega brata.

Zadovoljstvo po
uspešnem delu
Vedno je rada pletla in kvačkala. Tudi kakšno malenkost je zašila za družino in
ima še danes šivalni stroj.
"Če je treba, še zdaj kaj zaro-

bim," pravi. Z veseljem
kuha, 'štrudelj' pa naredi za
vso družino. "Vse mi prinesejo skupaj, 'ta mlada' pa
zelenjavo z njive."
Zadovoljna je s svojim življenjem, najbolj zato, ker je
uživala v vsem, kar je delala. "Ko sem imela veliko
dela, sem se zvečer kar težko odpravila v posteljo, zdelo se mi je škoda časa za
spanje. Dober občutek je,
če delo dobro opraviš. Pred
kratkim sem naredila
'nudeljne' in občutila sem
veliko zadovoljstvo, ko so
tako lepi ležali tam na mizi.
Glej, kako malo je treba, da
človek občuti zadoščenje in
zadovoljstvo ob uspelem
delu."
Ob vprašanju, kaj bi še povedala za konec, se nasmehne:
"Še marsikaj. Veliko bi bilo
še povedati. A najbolj važno
je, da si v življenju dober. Če
moreš, pomagaj, ne škoduj
pa nikoli. Verjamem, da se
dobro z dobrim vrača."

Zeleno drevo v avli Doma dr. Janka Benedika
Ivanka Korošec
V začetku julija so v avli
Doma dr. Janka Benedika
odprli razstavo likovnega
izdelka Zeleno drevo, ki so
ga izdelali uporabniki
CUDV Radovljica. Njihovi
ostali izdelki bodo septembra razstavljeni v radovljiški
knjižnici. Zeleno drevo je
nastalo pod mentorstvom
Metke Cerar, izkušene
magistrice likovne umetnosti z opravljenim specialno-pedagoškim izpopolnjevanjem za delo z izbrano
skupino otrok s posebnimi
potrebami. Kot pedagoginja
in koordinatorica programa
Ekošola je učencem z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju odprla
svet kreativnosti in izražanja skozi likovno umetnost.

S svojim mentorstvom, srčnostjo in predanostjo delu
učence navdušuje za sode-

lovanje pri različnih projektih, skozi katere lahko izrazijo svoje skrite talente. V

Zeleno drevo bo v Domu dr. Janka Benedika na ogled do
konca poletja. Izdelki uporabnikov CUDV Radovljica bodo
septembra razstavljeni tudi v radovljiški knjižnici.

zadnjih treh letih so učenci
skozi različne likovne projekte dosegli več uspešnih
rezultatov in kar pet nagrad.
S skupino učencev je v programu Ekošola izdelala
likovni izdelek Pozdravljeno drevo in osvojila eno od
nagrad na likovnih natečajih Misija: Zeleni koraki.
Cerarjeva je za svojo predanost defektološki/specialni
in rehabilitacijski pedagoški stroki v marcu prejela
listino Antona Skale, ki ga
ji je podelilo društvo specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov Slovenije. Razstava je nastala v sodelovanju z Ano Katarino Prešern
iz leške enote knjižnice A.
T. Linharta Radovljica in
Ksenijo Lumpert, vodjo
delovne terapije Doma dr.
Janka Benedika.
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Ulica, kjer se v vsaki
hiši nekaj dogaja

Pokal argonavtov v roke Edinu Halačeviću

Foto: osebni arhiv

Že drugo leto zapored so v tako imenovani gosposki gasi v Kropi pripravili pester program, letos
obogaten celo z odprtjem nove kovačnice, bukvarno, bolšjakom, raznimi delavnicami za staro in
mlado, vrhunsko interpretacijo trške etno glasbe, čitalnico in pesniškim večerom.
Marjana Ahačič

Tradicionalne kroparske
prireditve v zadnjem obdobju bogati živahno dogajanje
v tako imenovani gosposki
ulici, kjer so se prebivalci,
neformalno povezani v
"zadrugo ustvarjalcev, rokodelcev in obrtnikov Gosposka gasa," kot si rečejo, še
posebej potrudili pri organizaciji aktivnosti v okviru
letošnjega Kovaškega šmarna. Gre za ulico, v kateri
ima, kot pravijo sedanji lastniki, vsaka hiša svojo zgodbo, mnoge so povezane z
rokodelstvom in obrtjo, zato
so bile tudi dejavnosti, ki so
jih organizirali ob kovaškem
šmarnu, večinoma vsebin-

Pesniški večer v spomin na v Kropi rojeno Kristino Šuler so pripravili prav v hiši, kjer je
pesnica in učiteljica preživela otroštvo.
sko povezane prav z rokodelstvom in obrtjo. Ob tem
poudarjajo, da se je prav na
obrt pri poudarjanju kovaške dediščine Krope pogosto
pozabilo, kljub temu da je
bila nekoč prav obrt tista, ki
je zagotavljala delovanje
skupnosti.

Ne le kovači, tudi tesarji
Bojana Jelenc in Stane Pavlovič sta pred svojo hišo postavila stojnico z mozaiki,
oblačili in torbami ter bukvarno. Sebastjan Lombar,
tudi sam kovač, je v goste
povabil krznarja in usnjarja
Marjana Petača iz Medvod
ter kovača in orodjarja Luko
Kerna iz Dolskega. Lani so
pred njegovo hišo iz fimo
mase izdelovali ornamente,

ki jih srečujemo v kroparskem umetnem kovaštvu,
letos pa lončke za rože iz
škatel za jajca, pred hišo
Marka Ažmana pa so pokazali, kaj vse je mogoče
ustvarjati z ogljem, izdelovali grafike in predstavili lesene zveze kot osnovo gradnje
kroparske hiše. "Poklic
tesarja je v Kropi pa tudi
marsikje drugod pozabljen
poklic, pa je bilo včasih v
kraju vsaj toliko tesarjev kot
kovačev; osnova večine kroparskih hiš so prav leseni
tramovi," je spomnil Ažman.

Kristinin pesniški večer
Matjaž Hafner je na tisti dan
odprl vrata na vrt svoje hiše,
kjer ima sicer gostinski lokal.
To je hiša, kjer se je 17. julija

Živahno dogajanje v tako imenovani gosposki gasi v času Kovaškega šmarna

1866 rodila pesnica in učiteljica Kristina Šuler. V Kropi
je preživela otroštvo, po končanem šolanju pa je skoraj
25 let poučevala na Stari Gori
pri Sv. Juriju ob Ščavnici.
Umrla je konec decembra
1959 v Ljubljani, kjer je tudi
pokopana. Na predvečer
obletnice njenega rojstva so v
Kropi pripravili Kristinin
pesniški večer, se je predstavilo pet pesnic, med njimi
Monika Čuš iz občine Sv.
Jurij ter domačinki Bojana
Jelenc in Teja Goli.

Najavili pesniški natečaj
Na Kristininem pesniškem
večeru, ki ga je priredilo
gibanje Kultura-Natura Slovenija, so napovedali tudi
natečaj Kresnice za nove,
angažirane, ženskam posvečene pesniške zbirke. Natečaj je namenjen celotnemu
slovenskemu prostoru, torej
tudi slovenskim pesnicam
in pesnikom v zamejstvu in
po svetu, je pojasnil predsednik gibanja Slavko Mežek.
Natečaj bo odprt vsako leto
med 17. julijem in 25.
decembrom, razglasitev lavreatov in podelitev priznanj
in nagrad kresnice pa bo 8.
marca. »Natečaj in nagrada
bosta imela zavetje v gibanju Kultura-Natura Slovenija,
domicil pa v Šmelovi hiši v
Kropi, kjer je Kristina Šuler
preživela otroštvo, ter v stari
šoli na Stari Gori, kjer je s
hčerko Kristo našla mir,« je
še pojasnil Mežek.
Prebivalci gosposke gase si
želijo, da bi se na vse ulice,
ne le na njihovo, v čim večji
meri vrnilo življenje, ne le
ob prireditvah, ampak tudi
sicer.

Vrhnika – V začetku avgusta je Športni park Vrhnika gostil
barmansko tekmovanje za 22. Pokal argonavtov – Fructal
Trophy 2021. Prišlo je dvanajst profesionalnih slovenskih
barmanov. Za člane Društva barmanov Slovenije (DBS) je
bilo to že drugo tekmovanje po vrsti v sklopu za izbor tekmovalca za udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki bo naslednje
leto na Kubi.Barmani so tekmovali v dveh kategorijah: Cooler
(Perfect Monologue & Dialogue G&T) za naziv naj gin tonik
Slovenije 2021 in v kategoriji klasičnih dolgih mešanih barskih pijač oziroma Long drink classic. Najboljši gin tonik je
po izboru strokovne komisije tokrat pripravila barmanka
Draga Kepeš, (Kavarna Lev, Vrhnika), v kategoriji Long drink
classic pa je bil najboljši Edin Halačević (Restavracija Cubis,
Šenčur), Leščan, ki je bil na koncu še v skupnem najboljši in
tako svoji zbirki velikih pokalov dodal še enega.

Foto: osebni arhiv

Pestro dogajanje na ulici
obrtnikov

Gorenjski predstavniki so bili odlični, skupno pa je bil
najboljši Leščan Edin Halačević, sicer stari znanec pri
osvajanju najvišjih mest na barmanskih tekmovanjih.

Edin Halačević po tekmovanju v krogu družine

NOVO
Ob 30-letnici
samostojnosti
Slovenije
Avtor knjige
Branko Celar
kot dober
poznavalec
problematike
državnih meja
in reševanja
mednarodnih
mejnih sporov
v treh poglavjih
opisuje
»trilogijo«
vzpostavljanja
slovenskih meja.

www.gorenjskiglas.si

V Kropi se to poletje lahko
pohvalijo s posebej pestrim
dogajanjem, namenjenim
tako domačinom kot obiskovalcem, ki jih v ta zanimivi
kraj, stoletja zaznamovan z
železarstvom in znan po
bogati kulturni dediščini,
prihaja iz leta v leto več. Prebivalci dela Krope, ki ga
imenujejo gosposka gasa, so
ob Kovaškem šmarnu že
drugo leto zapored pripravili
pester program dogajanja,
ki so ga letos obogatili celo z
odprtjem nove kovačnice,
bukvarno, bolšjakom, raznimi delavnicami za staro in
mlado, vrhunsko interpretacijo trške etno glasbe, čitalnico in pesniškim večerom,
je povedal Slavko Mežek,
eden od prebivalcev ulice ter
predsednik gibanja Kultura-Natura Slovenija.

520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov.
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le
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.
Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

32
EUR
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Aktualno

Razstava o Ivačiču tudi v Radovljici
V začetku meseca so v Šivčevi hiši v Radovljici odprli razstavo, posvečeno stoti obletnici rojstva Ivana Ivačiča, naše prve kuharske televizijske zvezde.
Ivačič je bil rojen v okolici Krškega, zadnjih dvanajst let svojega življenja pa preživel v Radovljici, kjer je leta 1984 umrl in je tudi pokopan.
Marjana Ahačič
Ivačič se je rodil na Zdolah
pri Krškem, ljubezen do
kuhanja pa mu je bila polo-

žena v zibelko, saj je mati
zelo dobro pekla peciva,
navajajo zgodovinarji iz brežiškega muzeja. Šolal se je v
Zagrebu, na tamkajšnji sred-

nji gostinski šoli za kuharje,
po vojni pa je nabiral kuharske izkušnje v različnih slovenskih krajih. Potem ko se
je uveljavil kot kuharski moj-

ster, je za predsednika takratne Jugoslavije Josipa Broza Tita in najrazličnejše obiske
državnikov pogosto kuhal na
Brdu pri Kranju in Brionih.

Zbiralnice ne bi smele kvariti
Stiskanje
videza
kraja je zabavno

in otročje lahko

Zbiralnice za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov so namenjene odlaganju ločeno zbranega papirja in kartona, stekla ter mešane embalaže. Namenjene so dodatnemu ločevanju
odpadkov iz gospodinjstev. Zbiralnice prepogosto kazijo okolico, saj so polne nepravilno
odloženih odpadkov, okolica pa zasmetena.

Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

Foto: arhiv Komunale Radovljica

embalaža; na nekaterih lokacijah uporaben tekstil ter
V preteklih letih smo s prestavitvijo posameznih lokacij
manjše
električne
in elektronske
predmete).
zbiralnic
in izgradnjo več
nadstrešnic
zbiralnicami
S stiskanjem
embalaže,
kinad
je zabavno
in otročje
lahko,
pridobimo
do 80
zagotovili višjo raven storitev pri odlaganju odpadkov.
Če je mogoče, izberemo zbiralnico v bližini bivališča.
odstotkov
prostora
v našihnameščeni
posodahtudi
za ločeno
zbrane
odpadke.med
Hkrati
V okviru
zbiralnic so
na več lokacijah
Odpadkov
ne odlagajmo
22.00 in 6.00.
stiskalnice
dolgoročno
zmanjšujejo
stroške	
ravnanja
z odpadki.
zabojniki
za tekstil ter
odpadno električno
in elektronOdpadke vedno
odložimo v zabojnik. Odlaganje
sko opremo. Gospodinjstva imajo tako na voljo dodatne
poleg zabojnikov je prepovedano in kaznivo.
možnosti
za odlaganje
odpadkov.
	Večje količine
in večje
Za otroke
je stiskanje
embalaže zanimiva igra, ki spontano postane
navada, odrasli
pa zkose
upora-odpadkov odpeljemo v
Fiksna
ročna
stiskalnica
Biološko
razgradljive
Žal pa bo
v času
epidemije
opažamo
več nepravilnosti
center.
Enako
storimo, če je zbiralnica prepolna.
vsakodnevno
potrjujemo
odgovornost
do naravepri
in skrb
zazbirni
prihodnost
naših
otrok.
zaločevanju
plastenke
in pločevinke
kompostirne
vrečke
in odlaganju
odpadkov tudi na zbiralnicah in 	
Odlaganje odpadkov
v zbiralnicah je pravnim oseločenih
frakcij.
Zbiralnice
marsikje
spominjajo
na
depobam
prepovedano.
Ročne
stiskalnice
za
embalažo
in
izbor
drugih
izdelkov
za
uspešnejše
ločevanje
embalaže
Stiskalnica je lepo oblikovana
• 15 vrečk za 7-litrsko posodo, in bionijo inkonstrukcije.
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priročno
odlagališče
različnih
odpadin močne
razgradljive,
iz koruze
in krompirja,
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Radovljica.
nisopostane
namenjene
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kov. Takšni prizori kazijo podobo bivalnega okolja, vpli- • Zbiralnice
zbiranje
odpadkov
Barve: oranžna, rumena, modra
osebe se lahko odločijo za najem zabojnikov za
vajo na zdravje ljudi in živali ter ne nazadnje tudi na Pravne
bolj higienično,
zbiranje
papirja in papirne embaladenarnice uporabnikov.
• ločeno
pogostost
pranja odpadnega
posode
ročna
stiskalnica
Biološko
razgradljive
se zmanjša,
plastične, kovinske
in steklene embalaže. Odpadke
Na skrbFiksna
vzbujajoče
stanje
nas opozarja vse več občanov, že,
Zložljiva
ročna stiskalnica
rešujejo
problem tudi v vrečke
pripeljejo
Zbirni center Radovljica (med
ki jih brezbrižnost
nekaterih
moti in si želijo lepega ter • lahko
za
plastenke
in pločevinke
in kompostirne
zazdravega
plastenke
in
pločevinke
neprijetnih
vonjav,
8. in 16. uro, ob sredah med 8. in 18. uro, ob
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ročna stiskalnica
pogosto
pozabimo,
•
rešujejo
problem
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• vrečkeodpadke,
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bo na zabojnike za steklo v strnjenih naseljih
na kvaliteto
komposta,
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proti
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bio-vrečke, odpadkov
ca in Naklo na telefonsko številko 04 537 23 48, ki bo za
ki se idealno prilegajo posodi.
• po 10 podlog
za začel
120- prekrškovni postopek.
ugotovljene
kršitve
• posoda
s prostornino
7 litrov
rjave barve,
Kaj, kdaj
in kako
pravilno
odložiti
v zbiralnici? Nepravilno
ločevanje
odpadkov in smetenje okolice
ali 240-litrske
zabojnike
• iz 100enostavnih
% recikliranega
materiala,
na
zbiralnicah
Spoštovanje
pravil
pripomore k lepšemu zabojnikov
za biološke odpadke, naj bo enako nesprejemljivo
ki je odporen proti UV-žarkom,
kot •pred
domačimi
vrati. Skrb za okolje ne sme poznati
videzu zbiralnic:
biološko
razgradljive,
dvojnih
meril,
saj
gre
v vsakem primeru za blaginjo nas
	
V zbiralnico
pripeljemo
samo
tiste
ločeno
zbrane
• zaobljeni robovi ter gladka
iz koruze
in krompirja,
in
naših
zanamcev.
odpadke,
za
katere
je
namenjena
(papir,
steklo,
zunanja in notranja površina,

• zaščitijo posodo
•
pokrov
neločljivo
pritrjen
in rešujejo problem higiene
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
na 11,
telofaks:
posode,
Tel.: 04/ 537 01
04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
(tudi na robu posode),
• povsem gladek ročaj
• zmanjšujejo pogostost
za lažje čiščenje,
www.komunala-radovljica.si
pranja zbiralnikov,
• s sistemom proti
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
nezaželenemu razsutju,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.
• priložene bio-vrečke,
ki se idealno prilegajo posodi.

Mislimo zeleno!

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

Na odprtju razstave v Šivčevi hiši so bili tudi predstavniki
Posavskega muzeja iz Brežic ter nekateri člani Ivačičeve
družine. / Foto: Gorazd Kavčič
V 60. in 70. letih je sodeloval pri razvijanju tehnologij
za proizvodnjo živil v različnih podjetjih; med drugim
je sodeloval pri nastajanju
jušne kocke Argo in majoneze Thomy. Od leta 1960
so njegov šarm, iznajdljivost, smisel za humor in
kuharsko znanje spoznavale
tudi slovenske gospodinje in
njihovi možje pred televizijskimi zasloni. Na RTV Ljubljana je do leta 1975 snemal
tematske oddaje, kjer je
kuhal v živo. Leta 1965 je
izdal prvo kuharsko knjigo,
ki je do danes izšla že v
desetih dopolnjenih izdajah.
Kljub izjemni priljubljenosti v času predvajanja televizijskih kuharskih oddaj o
mojstru Ivačiču po njegovi

smrti v javnosti ni bilo več
veliko slišati. So pa njegove
knjige kot klasika slovenske
kuhinje ostale na policah
številnih domov. Zato ni
nenavadno, da se je razstava, ki je bila še spomladi v
Brežicah omejena na muzejsko vitrino, v času do postavitve v Radovljici, kjer bo na
ogled do konca leta, precej
razširila.
V času od odprtja prve
muzejske vitrine je mojstrov
sin Peter Ivačič Posavskemu
muzeju Brežice podaril večje število očetovih predmetov, ki so jih postavili na
ogled na obeh razstavah.
Tako v Brežicah kot v Radovljici pa ves čas odkrivajo
nove in nove zgodbe iz mojstrovega življenja.

Razstava, ki so jo v Šivčevi hiši odprli na dan občinskega
praznika, bo na ogled še do konca leta.

Mojstrove kuharske pripomočke, ki jih je uporabljal doma,
v radovljiškem stanovanju, je muzeju podaril njegov sin
Peter Ivačič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Prireditve
Od 20. avgusta do 10. septembra
Petek, 20. avgusta
Ob 19.00: Veseli Begunjčani, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Ob 21.00: Poletni kino: Gagarin, vstop prost, Dvorišče Linhartove
dvorane Radovljica

Sobota, 21. avgusta
Ob 10.00: Langusovi dnevi, prstomet za pokal Kamne Gorice, športni
park Kamna Gorica
Ob 18.00: Luka, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Pariški kvarteti – Anne Freitag, Mojca Jerman, Domen Marinčič, Gregor Fele, Baročna dvorana Radovljiške graščine
Ob 20.00: Stillwater, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 29. avgusta
Ob 10.00: Langusovi dnevi, pohod krajanov na Brezje, Kamna Gorica
Ob 18.00: Škratki, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ob 20.00: Iskalci tartufov, dokumentarni film, Linhartova dvorana
Radovljica*

Petek, 3. septembra
Ob 19.00: Divja Slovenija, dokumentarni film, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ob 18.00: Langusovi dnevi, odprtje razstave 21. slikarske kolonije,
razstava bo na ogled do 12. septembra vsak dan med 17.00 in 19.00,
Dom Krajanov Kamna Gorica

Sobota, 4. septembra
10.00–14.00: Langusovi dnevi, ustvarjalne delavnice: risanje, slikanje,
oblikovanje gline in drugih materialov; delavnice so namenjene otrokom od 2. leta dalje, mladostnikom, odraslim in družinam, zbor pred
Domom Krajanov Kamna Gorica

Razstave:
Ivan Ivačič, kuharski mojster – prva slovenska kuharska zvezda, 100.
obletnica rojstva (1921–1984), 5. 8.–31. 12. 2021, Šivčeva hiša, Radovljica
Razstava likovnih del na papirju iz zbirke Galerije Šivčeva hiša. Galerija Šivčeva hiša, Linhartov trg 22, Radovljica. Od 5. julija do 15. avgusta, odprto: torek–nedelja 10.00–12.00 in 17.00–19.00. Brezplačen
vstop.
Razstava del študentov Fakultete za dizajn in članic skupine Kreativnice v okviru bienala BIEN. Vrt galerije Šivčeva hiša, Linhartov trg 22,
Radovljica. Junij–avgust, odprto: torek–nedelja 10.00–12.00 in 17.00–
19.00. Brezplačen vstop.
Vojni plakat. Iz depoja Gornjesavskega muzeja Jesenice. Gostujoča
razstava Gornjesavskega muzeja Jesenice. Muzej talcev, Begunje na
Gorenjskem 55, Begunje na Gorenjskem. Odprto: julij–avgust: sobota
od 10.00 do 16.00. Vstopnina.

Ob 11.00: Langusovi dnevi, voden ogled Spoznajmo Kamno Gorico in
ves dan Dan odprtih vrat Mežnarije, Kamna Gorica, pod lipo

Prireditve v Kamni Gorici bodo

Ob 17.30: Kruela, filmska komedija, Linhartova dvorana Radovljica*,
drama,

Ob 16.00: Langusovi dnevi, Langusov otroški tek, prijave pred
Domom krajanov do 13.00, Kamna Gorica

Ob 20.00: Stillwater, Linhartova dvorana Radovljica*

Ob 10.00: Podvinska tržnica, Vila Podvin

Ob 20.00: 39. Festival Radovljica, Apokaliptične pesmi iz nemških
samostanov 9.–11. stoletja – ansambel Sequentia, cerkev sv. Petra,
Radovljica

Ob 17.00: Mali šef: Družinski posli, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*

Konec avgusta in začetek septembra bodo tudi letos v Kamni Gorici potekali Langusovi dnevi. Program, ki ga oblikujejo
krajevna društva, tudi letos vsebuje športne aktivnosti,
ustvarjanje ter kulturne prireditve. Prireditve se začnejo zadnji avgustovski konec tedna s projekcijo filmskih posnetkov,
vodenim ogledom cvetličnega vrta, kolonijo slikarjev ter
odprtjem prenovljenega športnega parka. Prvi septembrski
konec tedna bo tudi letos postregel z odprtjem razstave,
otroškimi ustvarjalnimi delavnicami ter Langusovim otroškim tekom. Tri kulturne prireditve se bodo zvrstile še v dneh
med 9. in 11. septembrom, slikarska razstava v Domu krajanov pa bo na ogled do 12. septembra. Podrobnosti o prireditvah na www.kamna-gorica.si in v koledarju dogodkov.

Nedelja, 22. avgusta

Ob 19.00: Odred odpisanih: Nova misija, akcijski film, Linhartova
dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 23. avgusta
Ob 16.00: Voden ogled gradu Kamen, Begunje na Gorenjskem

nedelja, 5. septembra
Ob 9.00: Bolšjak, Linhartov trg, Radovljica

Sreda, 25. avgusta
Ob 15.00: Voden pohod iz Radovljice v Kamno Gorico in voden ogled
vasi ob 16.00, Radovljica, Kamna Gorica

Četrtek, 26. avgusta
Ob 10.00: Voden ogled Mošenj, Mošnje
Ob 19.00, Beletrinini trubadurji, vino in Okusi Radol'ce, pogovor s
Tonetom Partljičem, Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica

Petek, 27. avgusta
Ob 19.00, Petovia kvintet, Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Ob 19.30, Langusovi dnevi, Kamna Gorica ob filmskih posnetkih Vinka Rozmana, pod lipo v Kamni Gorici
Ob 21.00: Poletni kino: Nažgani, komična drama, vstop prost, Dvorišče Linhartove dvorane Radovljica

Sobota, 28. avgusta
Ob 10.00: Langusovi dnevi, voden ogled cvetličnega vrta dr. Mihaela
Tomana, prijave na 040 341 016, Kamna Gorica
9.00–18.00: Langusovi dnevi, 21. Slikarska kolonija ljubiteljskih in
poklicnih slikarjev, Kamna Gorica
14.00–17.00: Langusovi dnevi, Dan športa in odprtje prenovljenega
športnega parka, Kamna Gorica
Ob 18.00: Duša, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Ob 20.00: Iskalci tartufov, dokumentarni film, Linhartova dvorana
Radovljica*

Ob 17.00: Mali šef: Družinski posli, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
ob 19.00: Divja Slovenija, dokumentarni film, Linhartova dvorana
Radovljica*

torek, 7. septembra
Jezikovna popotovanja, spletni dogodek v mesecu s slovenskimi prevajalci, Knjižnica Radovljica

Sreda, 8. septembra
ob 19.00: Ansambel Saša Avsenika, Gostilna Avsenik, Begunje na
Gorenjskem*

Četrtek, 9. septembra
Ob 19.00: Langusovi dnevi: Pustolovska igra o srčnih in junaški psički Runi v izvedbi avtorice in dramske igralke Saše Pavček, predstava
za vse generacije

Petek, 10. septembra
Ob 19.00: Zakladi kamnogoriškega kora, predstavitev projekta digitalizacije not, Kamna Gorica, pod gankom pri župnišču
Ob 20.00: Okusi lakote, romantična drama, Linhartova dvorana
Radovljica*

Sobota, 11. septembra
Butični festival čokolade, Radovljiška graščina*
*dogodek z vstopnino

Vabljeni v zgodovinska mesta Slovenije
Zgodovinska mesta Slovenije z nagradno igro vabijo na
obisk starih mestnih jeder. Z obiskom in objavo fotografije
ali zgodbe na družbenih omrežjih boste dobili simpatičen in
uporaben buff zgodovinskih mest. Da boste na izletu spoznali čim več mestnih zanimivosti, so slovenska mesta pripravila trase sprehodov. Sprehod po Radovljici tako poleg
klasičnega Linhartovega trga vključuje tudi slikovite vile na
Gorenjski cesti ter maketo mesta na Vurnikovem trgu. Idejo
za izlet v Radovljico si lahko ogledate na spletni strani www.
radolca.si, na spletni strani Zgodovinskih mest Slovenije pa
najdete še ideje za izlete v druga slovenska mesta.

Četrtek za literaturo in kulinariko
Po lanskoletnem uspešnem spajanju literature, ulične hrane
in vrhunskega slovenskega vina na trgu pred radovljiško cerkvijo se bodo Beletrinini trubadurji tudi letos ustavili v Radovljici. V četrtek, 26. avgusta, ob 19. uri boste na Linhartovem
trgu ob spomeniku Cenetu Avguštinu lahko prisluhnili pogovoru s Tonetom Partljičem. Po pogovoru, ki ga bo vodil Rok
Andres, bo tudi tokrat na voljo ulična hrana, za dobro vino
pa bo poskrbela vinska klet Prinčič iz Goriških brd.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

14 dni brezplačnega časopisa

Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

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

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Obnovili otroško igrišče v Krpinu
Kultno otroško igrišče v Krpinu v Begunjah, eno prvih, ki so bila opremljena z Elanovimi igrali, so obnovili, a ohranili njegov nekdanji videz.
Urša Peternel

Radovljica, ker pa so sredstva v okviru proračuna omejena, so moči združili Elan
Inventa, Turistično društvo
Begunje in Občina Radovljica. Po besedah radovljiškega
župana Cirila Globočnika je
obnova stala več kot dvajset

Foto: Gorazd Kavčič

Igrišče v Krpinu so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postavili kot eno prvih
otroških igrišč z Elanovimi
igrali. Skozi desetletja so
priljubljena igrala postala

dotrajana in poškodovana,
lani je tudi varnostni pregled pokazal, da je obnova
nujna. Na pobudo predsednika Turističnega društva
Begunje Petra Kolmana so
projekt predlagali v participativni proračun Občine

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, predsednik TD Begunje Peter Kolman in Leon
Korošec, podpredsednik skupine Elan, na julijskem odprtju prenovljenega igrišča

Otroško igrišče v Krpinu je obnovljeno, uporabili pa so izvirne barve ter s tem ohranili
spomine na prvotno igrišče, ki so ga uporabljale številne generacije otrok iz Begunj in
okolice.

tisoč evrov, je pa rezultat
prve uvedbe participativnega proračuna v občini.
Kot je dejal pobudnik Peter
Kolman, je projekt dobil največ glasov v Begunjah, a so
se pri krajanih takoj pojavila
vprašanja in skrb, da kultnih
igral, ki so povezana s spomini domačinov na otroška
leta, ne bi podrli. Tako so se
z Elanom Invento dogovorili, da bodo igrala zgolj posodobili ter tako ohranili to
kulturno dediščino.

Poškodovana in dotrajana
igrala so popravili, obnovili
in jih na novo pobarvali v
izvirne barve. Igrišče je
ohranilo tudi izvirno zasnovo, na novo pa so uredili
okolico, nove so travnata
podlaga in klopi. Igrala so
prerazporejena v skladu z
varnostnimi zahtevami. Na
ta način je nastalo sodobno,
varno in atraktivno otroško
igrišče, hkrati pa so poskrbeli za ohranitev tradicije,
na kar so posebej ponosni.

Turistično društvo Begunje v
sodelovanju z Elanom načrtuje tudi ureditev tematske
poti za otroke in družine, ki
bo vodila med točkami, ki so
povezane z Elanom, kot so
tovarna in Elanov muzej v
Begunjah, letališče Lesce z
Elanovimi jadralnimi letali,
otroško igrišče v Krpinu in
Radovljici ter »pumptrack« v
Lescah, ki jih je opremilo
podjetje Elan Inventa, »rojstna hiša« ustanovitelja Elana Rudija Finžgarja ...

Butični festival čokolade
Namesto tridnevnega festivala bo tokrat butični dogodek potekal
v Radovljiški graščini.
Kaja Beton
Že drugo leto zapored je
radovljiški Festival čokolade
zaradi epidemije spomladi
odpadel. Ker stanje še ne
nakazuje priložnosti za
izvedbo množičnega dogodka, so se na Turizmu in kulturi Radovljica odločili, da

V soboto, 11. septembra,
se bodo v Radovljiški
graščini z izdelki
predstavile priznane
slovenske čokoladnice,
poskrbljeno pa bo za
izbrana gastronomska
doživetja. Na ta dan se
bodo v graščini zvrstili
trije dogodki, za
vsakega od njih pa bo
potreben nakup
vstopnice, ki bo že
vključevala
degustacijske kupone
ter delavnice za otroke.

organizirajo Butični festival
čokolade. Ta bo potekal v
soboto, 11. septembra, v
Radovljiški graščini. Tam se
bodo z izdelki predstavile
priznane slovenske čokoladnice, poskrbljeno pa bo za
izbrana gastronomska doživetja. Na ta dan se bodo v
graščini zvrstili trije dogodki, za vsakega od njih pa bo
potreben nakup vstopnice,
ki bo že vključevala degustacijske kupone ter delavnice
za otroke.

Dopoldanski in popoldanski dogodek bosta enaka,
večerni dogodek pa bo
poseben, saj bo vključeval
ekskluzivno večerjo treh
izvrstnih slovenskih kuharskih mojstrov. Vsak od treh
dogodkov bo poleg okušanja pralin in drugih čokoladnih dobrot postregel s kakovostnim programom. Vstopnice bodo konec avgusta
na voljo na www.radolca.si
ter na vseh prodajnih mestih Eventima.

