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OBČINSKI PRAZNIK

Predstavitev 
nagrajencev
Ob občinskem prazniku je 
župan podelil priznanja ob-
čine.
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Obnova kopališča
Delo teče po načrtih, kopalci 
lahko nemoteno uporabljajo 
bazen.
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KULTURA

Festival Radovljca 
2022
Z dvigom festivalske zastave 
se je začel že 40. Festival Ra-
dovljica.
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ŠPORT

Veselje ob spominih
Minilo je trideset let, kar sta 
veslača Iztok Čop in Denis 
Žvegelj osvojila prvo olimpij-
sko kolajno za Slovenijo.
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Pogovor  
z županom
Želim, da bi se občani 
zavedali, v kako lepih 
krajih živimo.
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Za ohranitev 
Save
Dokumentarni film Roka 
Rozmana Ena za reko: 
Zgodba Save je navdušil 
tudi radovljiško 
občinstvo.
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Na slovesnosti ob občin
skem prazniku, 5. avgustu, 
ki ga v Radovljici praznuje
jo na dan, ko je bil v začet
ku druge svetovne vojne na 
Jelovici ustanovljen Can
karjev bataljon, je župan 
Ciril Globočnik nagrajen
cem izročil priznanja obči
ne, jim čestital in se jim 
zahvalil za njihov prispevek 
h kakovosti bivanja in ra
zvoju Radov ljice.
Najvišje občinsko priznanje 
– veliko plaketo – je letos 
prejela zdravnica Eva Poga
čar za svoje delovanje v gor

ski reševalni službi, Civilni 
zaščiti in Rdečem križu.
Eva Pogačar se je v imenu 
nagrajencev zahvalila, ker je 
bil pomen njihovih dejanj 
prepoznan. Poudarila je, da 
k uspešni družbi lahko pri
speva prav vsak, ne le stro
kovnjaki ali premožni. S 
pravim posluhom vsakdo 
lahko obogati vso skupnost 
in v Radovljici je veliko 
takšnih, ki so pustili sledi 
tudi v celotni Sloveniji, je 
poudarila.
Plakete Občine Radovljica 
bodo prejele: Božena Kol
man Finžgar za uspešno vo
denje Knjižnice A. T. Lin

harta Radovljica ter razvoj 
bralne pismenosti in bralne 
kulture, Jelena Horvat za us
pešno vodenje in razvoj 
Osnovne šole Antona Janše 
Radovljica in Iris Breganski 
za izjemen uspeh na olimpi
jadi gluhih in prispevek k 
prepoznavnosti invalidnosti 
v občini in širše.
Prejemniki pečatov Občine 
Radovljica so: Slovensko 
društvo Hospic, območni 
odbor Gorenjska, Alenka 
Košir, direktorica PC Go
renjka, Lesce, upokojeni 
zdravstveni delavci Nuša Po
točnik Virnik, Vanda Reš, 
Štefka Trdina, Nuša Tulipan 

in Janez Zaletel, prostovolj
ka Mira Hladnik, predse
dnik PGD Begunje Klemen 
Štefelin, plavalka Tjaša Pin
tar in organizacijska enota 
Komunale Radovljica Vodo
vod, kanalizacija, čistilne na
prave. Medalje Občine 
Radov ljica pa so prejeli: pro
stovoljka Marjana Štendler 
in prostovoljni vozniki v pro
jektu Prostofer Zdenko 
Cund, Zlata Demšar, Matjaž 
Glavač, Stanka Hrovat, Bog
dan Lotrič, Jože Pogačnik, 
Franc Velikonja, Tomaž Vid
mar in Milan Vogrin.

Prejšnji ponedeljek je bila v baročnem parku slovesnost ob prazniku Občine Radovljica, na kateri je 
župan Ciril Globočnik nagrajencem podelil občinska priznanja. Najvišje priznanje, veliko plaketo 
Občine Radovljica, je letos prejela zdravnica in reševalka Eva Pogačar.

Slovesno ob prazniku

Marjana Ahačič

Prejemniki občinskih priznanj z županom Cirilom Globočnikom / Foto: Gorazd Kavčič

Osnovne omejitve, kot so za 
zalivanje vrtov, pranje avto
mobilov, polnjenje baze
nov ..., veljajo za širše obmo
čje Krope in Kamne Gorice z 
več okoliškimi naselji, v 
Podnartu ter na Ovsišah. Iz
datnost vodnih virov na Kro
parici in v Podnartu je na
mreč na minimumu, so 
pojasnili. Ostali ukrepi, kot 
so omejevanje porabe vode v 
indus triji in/ali redukcije, še 
niso potrebni.
Za ostale uporabnike v obči
ni Radovljica trenutno ne ve
ljajo nikakršne omejitve, a 
jih kljub temu pozivajo k ra
cionalni rabi pitne vode, 
predvsem v popoldanskih in 
večernih urah, ko je poraba 
vode največja in bi lahko 
nastalo nihanje tlaka in mot
nje v preskrbi.
Priporočajo še, da naj upo
rabniki na območjih brez 
omejitev v primeru, da je za
livanje vrta nujno potrebno, 
to počnejo v poznem noč
nem času ali zgodaj zjutraj. 

»Takrat je poraba vode 
manjša, vodohrani pa imajo 
več akumulacije. Zalivanje v 
nočnem času je racionalno 
za uporabnike in ugodno za 
rastlinje, saj se zemlja vsaj 
delno ohladi. Posledično je 
izhlapevanje manjše, zaliva
nje pa bolj učinkovito.«
Območje občine Radovljica 
se oskrbuje iz več vodnih 
virov v občini in izven, so 
pojasnili na Komunali 
Radov ljica. Največ vode, 
približno 80 odstotkov, pri
speva vodni vir Ovčja jama 
v Gorjah. »Podzemni vodo
staj podtalnice zajetja Ovčja 
jama trenutno še lahko za
gotavlja nemoteno oskrbo 
za občine Gorje, Bled in Ra
dovljica ter občasno za ob
čino Žirovnica. Na obmo
čju občine Radovljica je z 
vodo iz zajetja Ovčja jama 
trenutno možno oskrbovati 
širše območje naselij Lesce, 
Radovljica in območje v 
smeri naselij Brezje, Posa
vec in Ljubno ter na drugi 
strani reke Save še Lancovo 
z okoliškimi naselji.«

Komunala Radovljica vsem uporabnikom v občini 
za zdaj še lahko zagotavlja potrebno količino 
pitne vode. Osnovne omejitve le za širše območje 
Krope in Kamne Gorice ter Podnarta z Ovsišami.

Pitne vode je za 
zdaj še dovolj

Marjana Ahačič

V drugi polovici avgusta je 
predvidena preplastitev 
dotrajanega cestišča Alpske 
ceste na odseku od trgovine 
TUŠ do križišča z regional
no cesto Lesce–Bled, so spo
ročili z občinske uprave.
Dela se bodo izvajala pod po
polno zaporo ceste, predvi
doma pa bodo zaključena v 
roku enega tedna. Obvoz za 
tovorna vozila za območje 
Verige bo urejen po regio

nalnih cestah Lesce–Bled, 
Lesce–Črnivec in Lesce–
Kamna Gorica–Lipnica. Ob
voz za lokalni osebni promet 
pa bo urejen skozi Plano.
Točen datum izvedbe in po
tek obvozov bo pred začet
kom del objavljen na občin
ski spletni strani. Pred 
izvedbo preplastitve se bodo 
izvajala posamezna dela na 
vodih gospodarske javne in
frastrukture pod delnimi za
porami ceste (prekopi, za
menjave pokrovov …).

Zapora ob preplastitvi 
dela Alpske ceste v Lescah
Marjana Ahačič
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Direkcija RS za vode je spo-
mladi začela večja vzdrževal-
na dela na vodotoku Zgoša (v 
zgornjem toku se imenuje 
Begunjščica). Najprej so ure-
dili slabih tristo metrov dolg 
odsek skozi naselje Zgoša, 

kjer je bila struga utesnjena 
med stanovanjske objekte na 
desnem bregu ter strmo bre-
žino na levem bregu.
»Na bregovih so bila različ-
na zavarovanja, nekatere 
dele brežine so lastniki pri-
brežnih zemljišč nestrokov-
no nasuli, potreben in za-

dosten pretočni profil pa je 
bil zmanjšan tudi za tretji-
no. Dotrajani so bili talni 
pragovi, ki zagotavljajo nive-
letno stabilnost dna,« je po-
jasnil Urban Ilc, vodja sek-
torja območja zgornje Save 
na Direkciji za vode.
Kot še pravi, obstoječe stanje 
struge ni zagotavljalo dobre-
ga stanja vodotoka, bilo je 
stabilnostno in hidravlično 
neugodno, kar je vodilo v po-
večane erozijske pritiske in 
poškodbe ter poplavno ogro-
ženost.

Strugo so razširili
V okviru vzdrževalnih del, ki 
jih investitor, Direkcija RS 
za vode, sicer izvaja na pod-
lagi letnega programa dela 
na območju zgornje Save, so 
tako odstranili dotrajana in 
neustrezna zavarovanja bre-
žine, ki so jo tudi stabilizira-
li in zavarovali s kamnitobe-
tonsko zložbo v različnih 
nagibih, prilagojeno obstoje-

čemu stanju brežine in 
lastništvu zemljišč, je še po-
jasnil Ilc. Strugo so razširili 
in s tem izboljšali odtočne in 
poplavne razmere ter dno 
stabilizirali s pragovi.
Izbrani izvajalci so delo za-
čeli aprila in ga zaključili ta 
mesec, vrednost investicije 
pa znaša več kot pol milijona 
evrov.

Odsek skozi Zapuže
Zdaj nadaljujejo še urejanje 
125-metrskega odseka skozi 
Zapuže, mimo blokov nek-
danje tovarne Sukno na des-
nem bregu ter stanovanjskih 
objektov na levem bregu. 
Tudi tam so zavarovanja 
brežine, urejena v različnih 
tehnikah in v različnih ča-
sovnih obdobjih, dotrajana 
in poškodovana. Zato jih 
bodo odstranili, brežine pa 
stabilizirali in tudi v tem 
delu zavarovali s kamnitobe-
tonsko zložbo. Strugo bodo 
razširili in s tem izboljšali 
odtočne in poplavne razme-
re ter uredili nove lesene tal-
ne pragove za stabilizacijo 
dna.
Dela na tem odseku Zgoše 
so se že začela in bodo pred-
vidoma končana v dveh me-
secih. Predračunska vred-
nost vzdrževalnih del na tem 
odseku je dobrih 323 tisoč 
evrov.

Strugo potoka so v delu, ki teče skozi naselje Zgoša, razširili in na brežinah 
utrdili z novimi kamnitobetonskimi zložbami, zdaj pa delo nadaljujejo še na 
odseku skozi Zapuže. Slab milijon evrov vredno investicijo bo Direkcija RS 
za vode predvidoma zaključila do jeseni.

Urejajo strugo Zgoše

Marjana Ahačič

Občina letos obnavlja dobre-
ga pol kilometra dolg cestni 
odsek Železniške ulice in 
Rožne doline v Lescah med 
železniško postajo in uvo-

zom h Gorenjki. Gorenjska 
gradbena družba dela izvaja 
ob popolni zapori ceste. 
Končana bodo do konca ok-
tobra. Preplastitev cestišča 
se je že začela, tako da bo 
cesta septembra spet odprta 
za promet.
Rekonstrukcija obsega ure-
ditev ceste v širini šest me-
trov z obojestranskim pomo-
žnim kolesarskim pasom v 
širini 1,25 metra, izvennivo-

jskim pločnikom v širini 1,6 
metra, ureditvijo meteorne 
in fekalne kanalizacije, ob-
novo vodovoda ter ureditvijo 
javne razsvetljave. Za izved-
bo projekta je bilo treba po-
rušiti tudi del objekta Rožna 

dolina 2, ki je v lasti ministr-
stva za infrastrukturo in je 
segal v območje načrtovane 
razširjene ceste, so pojasnili 
na občinski upravi.
Vrednost investicije znaša 
približno 750 tisoč evrov. 
Sofinancirana je s sredstvi 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v sklopu projek-
ta ureditve kolesarskih pove-
zav Radovljice z zalednimi 
naselji.

Marjana Ahačič

Ob 81. obletnici ustanovitve 
Cankarjevega bataljona je 
Združenje borcev za vredno-
te NOB Radovljica tudi letos 
pripravilo zdaj že tradicio-
nalno srečanje pri Partizan-
skem domu na Vodiški pla-
nini. Slovesnost je bila 
posvečena spominu na usta-
novitev bataljona, ki je bil 
leta 1941 ustanovljen na po-
budo narodnega heroja Sta-
neta Žagarja.
Zbrane je sprva pozdravila 
predsednica Združenja bor-
cev za vrednote NOB Rado-
vljica Danijela Mandeljc, ki je 
poudarila, da so tovrstna sre-
čanja in slovesnosti po-
membni predvsem z vidika 
ohranjanja spominov. Izrazi-
la je zadovoljstvo nad števil-
no udeležbo in zbrane pozva-
la k prijetnemu druženju in 
ustvarjanju spominov, ki 
tako kot pretekla zgodovina 
ne smejo utoniti v pozabo.
Slavnostni govornik na slo-
vesnosti je bil tokrat Jakob 
Demšar, predsednik krajev-
ne organizacije ZB Radovlji-
ca - Lesce, ki je v svojem na-
govoru opozoril: »Spodobi 
se, da večkrat postojimo na 
mestih, kjer so se zbrali naši 

odporniški partizanski pred-
niki, in kjer so bili zverinsko 
pobiti slovenski domoljubi, 
in se s ponosom in upanjem 
ozremo na prehojeno pot 
slovenskega naroda.« Spom-
nil je na grozote, ki so se do-
gajale med vojno, in pouda-
ril, da smo Slovenci pred 
velikimi krizami vedno znali 
stopiti skupaj. »Ustvarili 
smo državo, ki pomeni sim-
bol nacionalnega ponosa, te-
melj pravne in ekonomske 

varnosti ter simbol suvere-
nosti, žal pa državljani ved-
no znova ugotavljamo, da so 
nam mnoge oblasti čez čas 
državo tako rekoč ukradle,« 
je poudaril in obenem opo-
zoril nato, da vedno večji del 
politike in cerkve stremi k 
redefiniciji zgodovine.
»Zgodovinskih dejstev ne 
more spremeniti nihče. In 
nihče ne more spremeniti 
dejstva, da so se pred 81 leti 
na tem kraju zbrali gorenj-

ski domoljubi in ustanovili 
Cankarjev bataljon,« je nave-
del in se hkrati dotaknil tudi 
aktualnega političnega doga-
janja. V svojem govoru je 
vprašujoče izrazil skrb nad 
trenutno svetovno politično 
krizo, nad podnebnimi spre-
membami in covidno krizo 
ter politiko pozval k ohranja-
nju stabilnosti in pravičnosti 
družbe.
V okviru slovesnosti je bilo 
veliko pozornosti namenje-
ne tudi Karlu Destovniku - 
Kajuhu, slovenskemu pesni-
ku in dejavnemu udeležencu 
NOB, saj letos decembra 
praznujemo stoto obletnico 
njegovega rojstva. »Kadar 
bom slišal visoko nad smre-
kami samotni klic kanje, 
bom tiho pomislil nate in na 
tvoj čili polet, mladi Kajuh – 
Kanjuh …« so besede, ki jih 
je v spomin na Kajuha zapi-
sal Oton Župančič. Na Vo-
diški planini so se ob recita-
ciji najbolj znanih Kajuhovih 
pesmi spomnili njegove živ-
ljenjske zgodbe, velike lju-
bezni s Silvo Ponikvar in tra-
gičnega konca. Slovesnost 
sta ob glasbeni spremljavi 
Francija Valanta in Darka 
Petermana povezovala Anže 
Habjan in Suzana Adžić.

Na Vodiški planini so tudi letos organizirali spominsko slovesnost, na kateri je tokrat kot slavnostni 
govornik spregovoril Jakob Demšar.

Na Vodiško planino 
ohranjat spomine

Nika Toporiš

Preplastitev cestišča se je že začela, tako da bo cesta 
septembra spet odprta za promet.

Dela na nekaj več kot pol kilometra dolgem 
cestnem odseku bodo končana do konca oktobra, 
cesta pa bo predvidoma že prihodnji mesec spet 
odprta za promet.

Obnova Železniške 
ulice v polnem teku

Slavnostni govornik na letošnji spominski prireditvi je bil 
predsednik krajevnega odbora ZB za vrednote NOB 
Radovljica - Lesce Jakob Demšar. Program sta povezovala 
Suzana Adžić in Anže Habjan.
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Strugo potoka Zgoša so na odseku skozi naselje Zgoša že 
razširili in utrdili brežine, zdaj je na vrsti še dobrih sto 
metrov dolg odsek skozi Zapuže. / Foto: Direkcija RS za vode

Za izvedbo projekta je bilo treba porušiti tudi del objekta, 
ki je v lasti ministrstva za infrastrukturo in je segal v 
območje načrtovane razširjene ceste.
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Kakšna je trenutna situacija 
ne enem največjih gradbišč 
v občini, na Lancovem?
Na Lancovem je projekt, ki 
zajema izgradnjo kanaliza-
cijskega sistema in črpališč 
na Spodnjem Lancovem ter 
navezavo na obstoječo čistil-
no napravo v Radovljici, v 
zaključni fazi. Dokončanje 
je predvideno še pred zimo. 
Gre za eno večjih infrastruk-
turnih investicij v občini, 
vredna je 3,3 milijona evrov, 
približno polovico sredstev 
zanjo smo pridobili od EU 
in države.

Za Kamno Gorico je že pod
pisana pogodba.
Tako je, izvajalec je bil izbran 
na javnem razpisu, gradnja 
se začenja v avgustu. Več kot 
1,5 milijona evrov vredna na-
ložba obsega prvo od dveh 
faz, to je izgradnjo primarne-
ga vodovodnega omrežja v 
dolžini 1366 metrov in kana-
lizacijskega omrežja v dolžini 
953 metrov, ki bo omogočal 
priklop 240 populacijskih 
enot. Na trasah vseh vodov 
bodo urejene tudi ceste ozi-
roma javne površine, meteor-
na kanalizacija in cestna 
razsvetljava. Dela bodo kon-
čana prihodnjo jesen. Za 
gradnjo vodovoda smo že 
prejeli odločbo o sofinancira-
nju v višini 214 tisoč evrov, 
odločitve o sofinanciranju 
gradnje kanalizacije pa še ni.

Najzahtevnejši projekt obči
ne, ki je v teku, je rekon
strukcija radovljiškega kopa
lišča. Gredo dela po načrtih?
Zadovoljen sem, da nam je 
pred začetkom poletne turi-
stične sezone uspelo zagoto-
viti pogoje za normalno obra-
tovanje kampa in kopališča, 
gradnji navkljub. Nove sani-
tarije v kampu so že v upora-
bi, bazen je ločen od grad-
bišča. Rekonstrukcija poteka 
po načrtu, izvajalec, podjetje 
VG5 Ljubljana, dela zelo dob-
ro, tako da kaže, da bodo dela 
končana do novega leta, kar 
bo prej, kot predvideva po-
godba. Do takrat bo tako do-
končan tudi novi mali pokriti 
bazen za plavalno opisme-
njevanje in rehabilitacijo po 
poškodbah, ves sanitarno-
garderobni vozel tako za mali 
kot veliki bazen in restavraci-
ja, ki se s severnega dela 
prestavlja na južni del, kjer 
bosta tudi recepcija in vhod v 
bazenski kompleks.

Kaj bo sledilo v drugi fazi in 
kje bo občina v nadaljevanju 
i ska la  so f inancerska 
sredstva za ta tehnično in 
finančno zahteven projekt?

Druga faza so drsna streha, 
velnes in fitnes center na 
mestu, kjer je trenutno re-
stavracija, in del naprav za 
ogrevanje. Otroški bazen os-
tane tam in tak, kot je, dve 
drči, ki bosta nad sanitarnim 
objektom za kamp, pa se 
bosta spustili do izteka, ki bo 
v neposredni bližini malega 
letnega bazena.
Glede sredstev pa je tako, da 
je v državnem proračunu za 
športne objekte zagotovlje-
nih 150 milijonov evrov, 
tako da se nadejamo 
sredstev iz razpisov tudi za 
drugo fazo.

Občani so posebej pozorni 
na obnove cestne infrastruk
ture. Kje trenutno tečejo ob
novitvena dela oziroma so 
bila pred kratkim zaključena?
Med poletnimi obnovami ob-
činskih cest sta odseka Hleb-
ce–Zapuže in Lesce–Hlebce, 
ki sta bila preplaščena v juliju 
in kjer so po novem zarisani 
tudi pomožni kolesarski pa-
sovi. V teku je asfaltiranje od-
seka Zaloše–Otoče, ki je bil 
poškodovan med obnovo go-
renjske železnice, v avgustu 
pa pride na vrsto še krajši od-
sek na Ovsišah. Obnavljamo 
most na Zgoši.
V drugi polovici avgusta sle-
di preplastitev dotrajanega 
cestišča na odseku Alpske 
ceste v Lescah od nivojskega 
prehoda čez železniško pro-
go do semaforja na priključ-
ku na državno cesto. 
Sredstva za obnovo cest, ki 
so poškodovane zaradi grad-
biščnega prometa v času 
nadgradnje železniške pro-
ge, zagotavljajo izvajalci 
nadgradnje železniške proge 
in Občina Radovljica.

Kaj pa pločnik v Podnartu?
Direkcija za infrastrukturo 
je pridobila manjkajoče so-
glasje železnic za realizacijo 
projekta. Kot sem sezna-
njen, še potekajo pogajanja z 
lastniki zemljišč, začetek 
ureditve ceste s pločnikom 
pa je v njenem načrtu inve-
sticij za prihodnje leto. 
Gradnja bo trajala dve leti, 
saj je sočasno z obnovo ces-
tišča treba zgraditi in obno-
viti tudi komunalno infra-
strukturo, kar bo prispevek 
občine.

Država ima menda že načr
te za obnovo postajališč v 
Podnartu in Lescah.
S sodelavci smo si skupaj s 
predstavniki države ogledali 
obe postaji, katerih obnova 
naj bi se sicer začela v pri-
hodnjem letu. Razpis za iz-
bor izvajalca za pripravo 
idejne zasnove je že objav-
ljen. Sočasno se ugotavlja 
možnost umestitve zunajni-
vojskega križanja ceste in 

železnice v Lescah. Ne ve se 
še, kje natančno bo, imamo 
pa zagotovilo Direkcije in 
Slovenskih železnic, da gre v 
program.
V sklopu obnov obeh postaj 
je načrtovana tudi ureditev 
peronov, vključno z umesti-
tvijo izvennivojskih dosto-
pov do njih, ureditev postaj-
nih objektov, kolesarnic in 

parkirišč P&R. Za izboljša-
nje prometne varnosti na 
območju železniške postaje 
v Lescah je predviden tudi 
nov podhod za kolesarje in 
pešce z ene strani Lesc na 
drugo.

V medijih smo lahko pre
brali o načrtih države za ure
ditev krožišča na državni 
cesti pri odcepu za Šobec, pa 
tudi o tem, da naj občina ne 
bi imela posluha za razvojne 
načrte kampa. Lahko poves
te kaj več o tem?
Po načrtih naj bi se krožišče 
začelo graditi že spomladi, 
projekt pa je bil na željo 
kampa prestavljen na jesen, 
v čas po koncu poletne turi-
stične sezone.
Z vodstvom Šobca in sode-
lavci pa sem se že pred ob-
javo, ki jo omenjate, peš 
odpravil skozi Dolino in 
mimo hipodroma do kam-
pa. Tam smo si ogledali vse 
objekte in bili seveda nav-
dušeni nad urejenostjo in 

ponudbo Šobca. Po ogledu 
smo imeli z vodstvom kam-
pa sestanek, kjer smo jasno 
povedali, da občina podpira 
razvojne načrte kampa, 
vendar pa ne more vplivati 
na potencialne soglasoda-
jalce na ravni države, kate-
rih privoljenje kamp potre-
buje, če se želi širiti. Torej 
ni res, da občina nima 

posluha za razvojne načrte 
Kampa Šobec.

Kako komentirate dejstvo, 
da so Lesce v kratkem času 
ostale brez trgovine in tudi 
brez lekarne v središču kra
ja? Starejšim ljudem, ki ni
majo osebnih avtomobilov, 
je zdaj zelo otežen dostop do 
obeh vrst storitev …
Vse našteto je sicer še vedno 
v Lescah, katerih del je tudi 
Trgovsko-nakupovalni cen-
ter. Ob tem je namen preno-
ve Železniške ulice, ki bo do-
bila nov pločnik in 
kolesarsko stezo, prav ta, da 
se vzpostavi povezava s sre-
diščem Lesc. Dolina, Plana, 
Vrtača in Veriga imajo sedaj 
napajanje z dveh strani.
Gorenjske lekarne so nas 
obvestile, da so prostori, kjer 
je bila lekarna do zdaj, za 
njihovo dejavnost postali 
neprimerni, zato so se selili. 
Za prostor, ki ga ne upora-
bljajo več, pa smo podpisali 
pogodbo, po kateri ga lahko 
občina uporablja za dejav-
nost Rdečega križa.

Če se vrneva v Radovljico: v 
kateri fazi je urejanje med
generacijskega centra v pro
storih nekdanje knjižnice?
Imamo gradbeno dovoljenje, 
ki omogoča prijave na bodo-
če razpise, prek katerih bi za-
gotovili sredstva za obnovo. 
Ocenjena vrednost investici-
je je 1,3 milijona evrov. Nade-
jam se, da bo projekt stekel 
kmalu, obenem pa sem za-
dovoljen, da trenutno v stav-
bi gostuje Osnovna šola An-
tona Janše; prazna bi namreč 
hitro propadla.
V rekonstruiranem objektu 
je v pritličju predvideno de-
lovanje medgeneracijskega 
centra, v prvem nadstropju 
mladinskega centra, v dru-
gem nadstropju projektnega 
učenja za mlajše odrasle 
(PUM-O), v kleti pa KamRi-
nega mladinskega Radia Ga-
lama. Objekt bo upravljala 
Ljudska univerza Radovljica.

Lastnik in novi investitor je 
pred kratkim podrl staro 
stavbo nekdanjega TVD Par
tizan. Ste kdaj obžalovali, da 
je ni kupila in za javne po
trebe preuredila občina?
V zvezi s tem bi rekel, da 
smo zadovoljni, da nam je 
pri Športni uniji uspelo iz-
boriti vsaj objekt v Ljubnem 
in športne površine v Kamni 
Gorici. V Ljubnem imamo 
stavbno pravico za petdeset 
let, igrišče v Kamni Gorici 
smo pa odkupili.
Lastništva stavbe TVD Parti-
zan v Radovljici so se menja-
la že dolgo pred mojim pr-
vim mandatom. Je pa 

občinski svet pod mojim 
vodstvom občine spreminjal 
zazidalni načrt za center Ra-
dovljice, kamor sodi tudi ob-
močje TVD Partizan. Posta-
vili smo zelo stroge zahteve, 
kaj in na kakšen način se na 
tem delu mesta sploh sme 
graditi. Da je v okviru objek-
ta del prostora namenjen 
športni dejavnosti, pa od in-
vestitorja terja tudi Zakon o 
športu.

Svetniki so na zadnji seji sli
šali strinjali, da participativ
ni proračun oblika soodloča
nja občanov ostane tudi za 
prihodnje proračunsko ob
dobje.
Narejeno je bilo ogromno 
delo. Da je bila odločitev za 
participativni proračun pra-
va in izvedba odlična, pa do-
kazuje udeležba na glasova-
nju, ki je bila v radovljiški 
občini trikrat višja kot sicer v 
Sloveniji.

Je morda kateri od projektov 
participativnega proračuna 
vam najbližji?
Tisti, ki je meni najljubši, še 
ni izveden, a še bo, dela zač-
nemo v septembru. Gre za 
kozolec, ki bo umeščen na-
sproti vrtca v Lescah. Name-
njen bo telovadbi v naravi in 
kot večnamenski objekt v 
Krajevni skupnosti Lesce.

Bliža se zaključek vašega 
tretjega mandata na mestu 
župana Radovljice. Pred ča
som ste že napovedali po
novno kandidaturo. Kaj je 
bilo vaše osnovno vodilo pri 
odločitvi za četrti mandat?
Čeprav bi se lahko oktobra 
že formalno upokojil, pa od 
vsepovsod dobivam potrdi-
tve, da skupaj s sodelavci de-
lamo dobro. Imam dovolj 
moči in energije in uživam v 
svojem delu. Dodatno spod-
budo pa mi je dal nedavno 
sprejeti razvojni program 
občine, ki daje usmeritev za 
nadaljevanje tistega, kar 
smo uspešno zastavili v pre-
teklih letih.

Kaj bi tokrat ob občinskem 
prazniku zaželeli občanom?
Opažam, da je večina zelo 
zadovoljna z okoljem, v ka-
terem živimo. Sploh mlade 
družine, ki jih gostim na 
sprejemih za starše z novo-
rojenčki. Povpraševanje po 
selitvah v občino Radovljica 
je izjemno veliko. Zato si 
želim, da bi se občani zave-
dali, v kako lepih krajih živi-
mo, in uživali v tistem, kar 
imamo. Naj izkoristijo po-
tenciale, za pripombe in 
predloge za izboljšave pa 
sem jim s sodelavci vedno 
na voljo.

Z županom Cirilom Globočnikom smo se pogovarjali predvsem o največjih aktualnih investicijah občine, pa tudi o participativnem proračunu in njegovi 
odločitvi, da jeseni kandidira še za svoj četrti mandat na čelu Občine Radovljica.

Želim, da bi se občani zavedali, 
v kako lepih krajih živimo

Marjana Ahačič

Župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Opažam, da je večina zelo zadovoljna z okoljem, 
v katerem živimo. Sploh mlade družine, ki jih 
gostim na sprejemih za starše z novorojenčki. 
Povpraševanje po selitvah v občino Radovljica je 
izjemno veliko.



Občinski nagrajenci

4 Deželne novice, petek, 12. avgusta 2022

Preteklega leta se bomo v ra-
dovljiški občini lahko spo-
minjali kot obdobja izje-
mnih investicij na našem 
območju in tudi kot obdobja 
široko zastavljenega sodelo-
vanja z javnostjo skozi parti-
cipativni proračun ter pri-
pravo razvojnega programa 
do leta 2030, pri katerem so 
sodelovali vsi ključni delež-
niki, je zbrane na slovesno-
sti nagovoril župan Ciril 
Globočnik
»Zapora in obnova železni-
ške proge sta omogočili štiri-
milijonski investicijski cikel 
občine, saj smo lahko izved-
li številne prometne infra-
strukturne izboljšave. Z iz-
datnim sofinanciranjem 
države in Evropske unije 
smo zgradili kolesarsko ste-
zo in pločnik ob regionalni 
cesti med Radovljico in Les-
cami, ki sta speljana tudi 
pod progo, letos ta projekt 
nadaljujemo še na odseku 
Rožne doline in Železniške 
ulice v Lescah. Ceste, ki so 
služile gradbiščnemu pro-
metu, obnavljamo to pole-
tje,« je poudaril.
»Nadaljnji trajnostni gospo-
darski, prostorski in družbe-
ni razvoj občine usmerja ra-
zvojni program do leta 2030. 
Po kakovosti bivanja smo 
med slovenskimi občinami 
že v samem vrhu, program 
pa je temelj, da bo občina ra-
zvoj pazljivo in z jasno obli-
kovano vizijo usmerjala v so-
dobno, raznoliko družbo in 
okolje, v katerem bodo svojo 
priložnost za življenje in 
delo našle vse skupine ljudi. 
Prav pestrost in raznolikost 
na vseh področjih sta med 
prednostmi, zaradi katerih 
je občina Radovljica tako po-
sebna in bogati vse, ki tukaj 
živimo.«

Velika plaketa Občine 
Radovljica Evi Pogačar
Župan je na slovesnosti ob 
občinskem prazniku najviš-
je občinsko priznanje, veliko 
plaketo Občine Radovljica, 
izročil Evi Pogačar za aktiv-
no članstvo v Gorski reševal-

ni službi, Civilni zaščiti in 
Rdečem križu.
Zdravnica Eva Pogačar se je v 
nekdanjo postajo Gorske re-
ševalne službe Radovljica 
včlanila pred 35 leti. Leta 
1988 je bila med prvimi 
ženskami, ki so opravile izpit 
za gorsko reševalko, kar je 
nadgradila z uspešno opra-
vljenim izpitom za zdravnico 
reševalko letalko. Dejavna je 
bila več kot 25 let, je zapisano 
v obrazložitvi nagrade.
V obdobju 2002–2010 je kot 
predsednica Komisije za 
medicino pri Gorski reševal-
ni zvezi Slovenije vzpostavi-
la standardizirano izobraže-
vanje gorskih reševalcev iz 
prve pomoči, ki se izvaja še 
danes. Aktivno sodeluje pri 
organizaciji in izvajanju te-
čajev. Je urednica in soavto-
rica zbornika Prva pomoč v 
gorski reševalni službi Slo-
venije in soavtorica poglavja 
Prva pomoč v priročniku 
Planinska šola. Organizirala 
je več simpozijev urgentne 
in gorske medicine Ažma-
novi dnevi in mednarodna 
srečanja zdravnikov gorskih 
reševalcev Alpe-Adria.
Med letoma 2010 in 2017 je 
bila aktivna v Civilni zaščiti. 

Kot urgentna zdravnica je 
bila vodja enote za zdra-
vstveno podporo. Sodelova-
la je na več mednarodnih 
vajah Civilne zaščite in v 
slovenski ekipi, ki je nudila 
pomoč po poplavah v Srbiji 
leta 2014.
V letu 2016 je v občini Ra-
dovljica v sodelovanju več 
partnerjev zaživel uspešen 
in odmeven projekt Oživi-
mo srce. Projekt, namenjen 
izboljšanju preživetja po 
srčnem zastoju, je zasnova-
la z zdravnico Tanjo Lesko-
var, skupaj ga tudi vodita. 
Od leta 2018 je predsednica 
Strokovnega centra za prvo 
pomoč pri Rdečem križu 
Slovenije.
V Društvu Gorske reševalne 
službe Radovljica je nepo-
grešljiva v upravnem odbo-
ru in na vseh društvenih va-
jah in izobraževanjih iz 
prve pomoči.

Plakete Občine Radovljica
Plakete Občine Radovljica je 
župan izročil Jeleni Horvat 
za uspešno vodenje in razvoj 
Osnovne šole A. Janše Rado-
vljica, Boženi Kolman Finž-
gar za uspešno vodenje knji-
žnice ter razvoj bralne 

pismenosti in bralne kulture 
in Iris Breganski za izjemen 
uspeh na olimpijadi gluhih 
in prispevek k prepoznav-
nosti invalidnosti v občini in 
širše.

Jelena Horvat se je kot sveto-
valna delavka na OŠ Antona 
Janše zaposlila leta 1994, vo-
denje šole pa prevzela v letu 
2004. V tem času je šola za-
čela inovativne pristope s ci-
ljem, da se strokovno znanje 
specialnih pedagogov dela z 
otroki s posebnimi potreba-
mi širi tudi v druge, redne 
šole, in projekti, kot sta pre-
hajanje učencev med pro-
grami in socialno učenje ter 
vključevanje v lokalno oko-
lje, je med drugim zapisano 
v obrazložitvi nagrade.
Pod njenim vodstvom je 
šola pridobivala prepoznav-
nost in ugled zaradi odpr-
tosti, povezovalnosti in 
vključevanja v najrazličnej-
še aktivnosti na lokalnem 
in državnem nivoju. Za ra-
zvoj in uvajanje novosti v 
vzgojno- izobraževalnih 
ustanovah je šola leta 2013 
prejela priznanje Blaža Ku-
merdeja. Zaradi strokovne-
ga ugleda je bila šola pova-
bljena kot partner v 
mednarodni projekt Eras-
mus+/K2, v okviru katerega 
šole razvijajo nov model 
aplikativnega dela za otroke 
s posebnimi potrebami v 
inkluzivnem okolju.

Božena Kolman Finžgar je 
direktorica Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica od leta 
1997. Pod njenim vodstvom 
je knjižnica poslovanje us-
pešno posodabljala, uvedla 
številne dejavnosti in projek-
te na področju spodbujanja 
bralne pismenosti in bralne 
kulture, po katerih se zgle-
dujejo mnoge druge knjižni-
ce, in krepila sodelovanje s 
šolami, vrtci, kulturnimi za-
vodi in društvi. Ugotovitve v 
slovenskem prostoru z aktiv-
nim udejstvovanjem na 
mednarodnih konferencah 
je aktivno prenašala v med-
narodno okolje, ob tem pa 
redno skrbela tudi za prenos 
aktualnih in mednarodnih 
smernic v lokalno okolje.
Radovljiška knjižnica s števi-
lom obiskovalcev, izposojo, 
številom in obiskom priredi-
tev in aktivnostmi za spod-
bujanje branja močno prese-
ga slovensko povprečje. S 
programom je prisotna v živ-
ljenju skorajda vsakega pre-
bivalca knjižničnega okoliša. 
Uspehe Božene Kolman Fin-
žgar pa prepoznava tako 
strokovna kot splošna jav-

nost. V letu 2015 je prejela 
priznanje Slovenske sekcije 
Mednarodnega združenja za 
uveljavljanje mladinske knji-
ževnosti. Zveza bibliotekar-
skih društev ji je lani podeli-
la Čopovo diplomo za 
življenjsko delo na področju 
knjižničarstva za spodbuja-
nje branja otroške in mladin-
ske književnosti.
Iris Breganski je na 24. 
olimpijadi gluhih maja letos 
v Braziliji osvojila bronasti 
olimpijski medalji v atlet-
skem mnogoboju in skoku v 

višino. Enaindvajsetletna 
Radovljičanka, članica lju-
bljanskega atletskega kluba 
Kronos, je na atletskih tek-
movanjih gluhih prvič na-
stopila na mladinskem 
evropskem prvenstvu v Bol-
gariji leta 2018 in osvojila 
dve zlati in eno srebrno me-
daljo. Visoke uvrstitve je ni-
zala tudi na svetovnem pr-
venstvu v dvoranski atletiki v 
Estoniji leta 2019 in lan-
skem svetovnem prvenstvu 
v atletiki na Poljskem.
Ljubezen do atletike ji je kot 
aktivna športnica privzgojila 
njena mama Mojca Bregan-
ski, ki je tudi njena trenerka. 
V mlajših letih je tekmovala s 
slišečimi vrstniki, kjer se je 
srečevala in spopadala z vse-
mi neprijetnostmi komuni-
kacijskih ovir. Zato se je 
usmerila v šport invalidov, za-
čela dosegati odmevne rezul-
tate na mednarodnem nivoju, 
z njimi pa prispevala tako k 
ugledu svojega domačega 
kraja kot priljubljenosti špor-
ta. Njena uspešna življenjska 
in športna zgodba je lahko 
zgled vsem mladim in pose-
bej invalidnim osebam.

Pečati Občine Radovljica
Pečate Občine Radovljica so 
tokrat prejeli Alenka Košir, 
direktorica PC Gorenjka, 
Lesce, za uspešno vodenje 
proizvodnega podjetja s sto-
letno tradicijo, gorenjski ob-
močni odbor Slovenskega 
društva Hospic ob 20-letnici 
delovanja za humanitarno 
dejavnost, Klemen Štefelin 
za 10-letno delovanje na 
mestu predsednika Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Begunje na Gorenjskem, 
Mira Hladnik za ohranjanje 

Slovesnost ob občinskem prazniku

Iris Breganski  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Jelena Horvat  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnost ob občinskem prazniku so s kratkimi glasbenimi vložki popestrili glasbeniki, ki 
so se v Radovljici prav v tem času udeležili poletne operne akademije maestra Georga 
Pehlivaniana. / Foto: Gorazd Kavčič

Božena Kolman Finžgar  
/ Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Prejemnica velike plakete Občine Radovljica Eva Pogačar z županom Cirilom Globočnikom 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Prireditev je v znakovni jezik tolmačila domačinka Manca 
Uršič Andres. / Foto: Gorazd Kavčič
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Alenka Košir / Foto: Gorazd Kavčič

Odlični dijaki in zlati maturanti Aprila Prašiček Kovač, Nina Breznik, Ajda Sofrić, 
Miha Zore, Žana Demšar in Janja Jesenko / Foto: Gorazd Kavčič

spomenikov NOB na obmo-
čju občine Radovljica in so-
delovanje v projektih huma-
nitarnih in okoljskih 
nevladnih organizacij, orga-
nizacijska enota Komunale 
Radovljica Vodovod, kanali-
zacija, čistilne naprave za 
kakovostno izvajanje obve-
znih občinskih gospodar-
skih javnih služb oskrba s 
pitno vodo in odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, pla-
valka Tjaša Pintar za osvoje-
ni zlati medalji v plavanju na 
19. sredozemskih igrah v 
Oranu in upokojeni zdra-
vstveni delavci Nuša Potoč-
nik Virnik, Vanda Reš, Šte-
fka Trdina, Nuša Tulipan in 
Janez Zaletel za velik prispe-
vek k zdravstveni oskrbi v 
občini Radovljica v času pan-
demije covida-19.
Alenka Košir je v Gorenjki 
Lesce zaposlena od leta 
1990, kot direktorica pa jo 
vodi od leta 2011. Skrbi, da 
je podjetje povezano z okoli-
co, da se delavci v njem po-
čutijo dobro in da se tradici-
ja izdelave čokolade po sto 
letih še vedno ohranja v Les-
cah, je med drugim zapisa-
no v obrazložitvi.
Njeno vodenje podjetja te-
melji na odgovornosti po po-
sameznih nivojih in vsaj mi-

nimalni samostojnosti 
delavcev na določenih pod-
ročjih. Gorenjka z več sto za-
poslenimi predstavlja enega 
pomembnejših zaposloval-
cev v svojem okolišu. Od 
nekdaj skrbijo za lastne re-
cepte, ki so plod dolgoletne-
ga dela njenih sodelavcev.
Gorenjski območni odbor 
Slovenskega društva Hospic 
je najprej deloval na obmo-
čju Zgornje Gorenjske, s 
preselitvijo v Radovljico pa 
svoje delovanje razširil na 
celotno regijo.
Dejavnost društva zajema 
spremljanje umirajočih bol-
nikov in njihovih svojcev kot 
celostno oskrbo hudo bolnih 
v zaključni fazi bolezni, spre-
mljanje odraslih, otrok in 
mladostnikov v procesu žalo-
vanja, ozaveščanje za detabu-
izacijo smrti in usposabljanje 
prostovoljcev. Samo v zad-
njih treh letih so sočutno in 
požrtvovalno spremljale več 
kot sto umirajočih in podpi-
rale 150 njihovih svojcev.
Gasilski častnik Klemen Šte-
felin ima vse lastnosti prave-
ga gasilca: je nesebičen, poš-
ten, načelen, tovariški in čuti 
spoštovanje do sočloveka. V 
PGD Begunje se je včlanil že 
v letu 1988, od leta 2013 je 
njegov predsednik. Aktiven 

je na tekmovalnem podro-
čju, udeležuje se vseh vaj in 
intervencij. Na operativnem 
področju je opravil številne 
tečaje in svoje znanje deli z 
drugimi člani. Je gonilna 
sila vseh delovnih akcij, ak-
tivno sodeluje pri organiza-
ciji in izvedbi tekmovanj. Ob 
letošnji 140-letnici delovanja 
društva je v sodelovanju s 
članicami in člani pripravil 
odmeven program prazno-
vanja. Za svoje delo je prejel 
več priznanj, med katerimi 
je tudi bronasti znak Civilne 
zaščite.
Mira Hladnik  že vrsto let 
daje zgled aktivnega vključe-
vanja posameznika v družbo 
za skupno dobro. Je gonilna 
sila skupine zavzetih prosto-
voljcev, ki skrbijo za obnovo 
in ureditev 28 spomenikov 
NOB na območju Radovlji-
ce, organizirajo spominske 
slovesnosti v domu krajanov 
ali ob grobišču padlih na 
Srednji Dobravi in si polpre-
teklo zgodovino naših krajev 
prizadevajo iztrgati pozabi. 
Zaslužna je za vnos spome-
nikov NOB v Geopedijo. Kot 
prostovoljka je pomagala na 
južni meji ob migrantski 
krizi in poučevala anglešči-
no v azilnem domu v Lju-
bljani. Več let je bila prosto-
voljka v gorenjskem 
Hospicu. Sodelovala je tudi 
v več državljanskih pobudah 
in z Ekologi brez meja pri 
registraciji divjih odlagališč 
odpadkov.
Komunala Radovljica s svojo 
enoto Vodovod, kanalizacija, 
čistilne naprave s 13 zaposle-
nimi zagotavlja kakovostno 
oskrbo s pitno vodo ter odva-
janje in čiščenje odpadnih 
voda. Enota upravlja 200 ki-
lometrov javnega vodovo-
dnega omrežja in vzdržuje 

5.500 individualnih priključ-
kov. Oskrbo s pitno vodo za-
gotavlja za 7.800 odjemnih 
mest, požarno vodo s hi-
dranti pa na 720 lokacijah. 
Upravlja tudi 100 kilome-
trov javnega kanalizacijske-
ga omrežja in čistilne napra-
ve ter vzdržuje zasebne male 
čistilne naprave in greznice.
Tjaša Pintar je že zelo zgodaj 
opozorila na svoj talent. Os-
vajala je medalje na državnih 
prvenstvih, dosegala državne 
rekorde in visoke uvrstitve na 
mladinskih evropskih in sve-
tovnih prvenstvih ter mladin-
skih olimpijskih igrah. Tudi 
v članski kategoriji je uspeš-
no nastopala, tudi na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih. 
Vrh njene dosedanje kariere 
predstavlja nastop na olim-
pijskih igrah leta 2016, kjer 
je kot članica ženske štafete 
osvojila 15. mesto. Plavalno 
kariero nadaljuje na univerzi 
v ZDA, kjer uspešno zaklju-
čuje študij. Z dvema zlatima 
medaljama na letošnjih sre-
dozemskih igrah v štafetah 
4-krat 200 in 4-krat 100 me-
trov prosto pa si je priplavala 
tudi vozovnico za letošnje 
evropsko prvenstvo v Rimu.
Pomoč upokojenih zdra-
vstvenih delavcev, zdravnice 
splošne medicine Nuše Po-
točnik Virnik, kardiologa Ja-
neza Zaletela in medicin-
skih sester Vande Reš, 
Štefke Trdina in Nuše Tuli-
pan, je bila v času pandemi-
je covida-19 neprecenljiva. 
Osebju v Zdravstvenem 
domu Radovljica so poma-
gali na vseh covidnih »delo-
viščih« in tudi pri delu v am-
bulantah, brez njih pa redno 
zaposleni dela ne bi zmogli 
opraviti.
Zdravstveni dom je tako tudi 
z njihovo pomočjo in po-

močjo nekaterih zasebnikov 
v času pandemije uspel za-
gotavljati zdravstveno oskr-
bo vsem akutno obolelim, 
poškodovanim in kroničnim 
bolnikom.

Medalje Občine 
Radovljica
Medalje Občine Radovljica 
je župan izročil Marjani 
Štendler za dolgoletno pro-
stovoljstvo v Župnijski kari-
tas Radovljica in prostovolj-
nim voznikom v projektu 
Prostofer.
Marjana Štendler je prosto-
voljka Župnijske karitas Ra-
dovljica vse od njene ustano-
vitve v letu 1991. Vseh 
trideset let v skladišču za ob-
lačila, obutev in hrano opra-
vlja delo vsaj vsak drugi četr-

tek. Njeno vztrajnost in 
požrtvovalnost cenijo števil-
ni posamezniki in družine, 
ki na radovljiško Karitas pri-
hajajo po pomoč. S svojimi 
dobrosrčnimi dejanji prispe-
va k boljšemu in lažjemu 
življenju ljudi v stiski. Njeno 
človekoljubno delo je drago-

ceno za vsakega posamezni-
ka in skupnost, so izpostavi-
li v obrazložitvi.
Zdenko Cund, Zlata Dem-
šar, Matjaž Glavač, Stanka 
Hrovat, Bogdan Lotrič, Jože 
Pogačnik, Franc Velikonja, 
Tomaž Vidmar in Milan 
Vogrin pa so priznanje pre-
jeli za svoje prostovoljno 
delo v projektu Prostofer, ki 
starejšim občanom omogo-
ča brezplačne prevoze do 
zdravstvenih in drugih usta-
nov, v trgovine in drugam. 
Pri opravljanju voženj so po-
kazali izjemno pripravlje-
nost in fleksibilnost, predla-
g a l i  i z b o l j š a v e  i n 
uporabnikom mnogokrat 
nesebično priskočili na po-
moč tudi pri opravkih, so po-
udarili v obrazložitvi. Doslej 
so izvedli 720 voženj, prevo-
zili dobrih 40 tisoč kilome-
trov in opravili več kot 1.700 
prostovoljskih ur.

Zlati maturanti
Občina Radovljica vsako leto 
nagradi tudi zlate maturante 
in maturantke ter dijakinje 
in dijake, ki so bili odlični v 
vseh štirih letnikih srednje 
šole. Letošnji prejemniki po-
sebnih priznanj in denarnih 
nagrad za nadaljnje izobra-
ževanje so: Janez Peter Bo-
hinc iz Radovljice, Nina Bre-
znik z Lancovega, Žana 
Demšar iz Lesc, Rocio 
Dowhyj iz Radovljice, Iza 
Glavač iz Lesc, Pia Holc iz 
Poljč, Janja Jesenko iz Rado-
vljice, Lin Livrin iz Lesc, 
Neli Markelj iz Zapuž, Apri-
la Prašiček Kovač iz Rado-
vljice, Ožbej Resman z Zgo-
še, Ajda Sofrić z Ovsiš ter 
Alea Šuklje Hadžić in Miha 
Zore iz Radovljice.

Prostovoljci projekta Prostofer Jože Pogačnik, Matjaž Glavač, Stanka Hrovat, Zlata Demšar, 
Zdenko Cund, Franc Velikonja in Tomaž Vidmar / Foto: Gorazd Kavčič

Mira Hladnik  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Klemen Štefelin  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Nuša Potočnik Virnik, Vanda Reš, Janez Zaletel in 
Štefka Trdina / Foto: Gorazd Kavčič

Matija Žiberna, direktor 
Komunale Radovljica  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Štendler  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Tjaša Pintar / Foto: Gorazd Kavčič Jana Štular, gorenjski odbor 
Slovenskega društva Hospic 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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»Ponovitev izpred nekaj 
let  ...« je ob fotografiji, po-
sneti tik nad sotočjem Save 
Bohinjke in Save Dolinke, v 
nedavni objavi na družbenih 
omrežjih žalostno zapisal 
Gregor Remec, predsednik 
Krajevne skupnosti Lancovo. 

Na območju pred Cajhno-
vim jezom se je namreč na 
površju Save Bohinjke tako 
kot pred štirimi leti tudi le-
tos nabrala debela, trda plast 
smrdečega materiala. »V 
času epidemije teh težav 
kljub nizkim vodostajem ni 
bilo, zdaj pa je še huje, kot je 
bilo takrat,« opozarja.

O stanju so obvestili občin-
sko redarstvo in inšpektorat, 
ki se je odzval s prijavo na 
okoljsko inšpekcijo. Na 
okoljskem inšpektoratu ugo-
tavljajo le, da informacija, ki 
so jo prejeli o onesnaženju 
Save Bohinjke na Lancovem, 
nakazuje na to, da težava 
verjetno nastaja zaradi tre-

nutnega nizkega pretoka 
vode, povišanih temperatur 
vode ter verjetno povečane 
obremenitve z organskimi 
snovmi.
»Iz prijave in slikovne prilo-
ge je razvidno, da se plavje 
in površinska pena nahajata 
pred rešetko na začetku do-
točnega kanala v malo hi-

droelektrarno, zato je bil 
opravljen vpogled v Delno 
vodno dovoljenje, ki ga ima 
za proizvodnjo električne 
energije BVI, d. o. o. V 
njem imetniku vodne pravi-
ce ni naložena obveza 

odstranjevanja plavja, tem-
več le zagotovitev ukrepov 
za preprečevanje škodljive-
ga odlaganja gramoza, 
suspenzij in drugih plavin. 
Plavine so mineralni delci, 
za kar pa v obravnavanem 

primeru ne gre. Glede na te 
ugotovitve inšpektor tega ne 
more obravnavati in sankci-
onirati kot kršitev obvezno-
sti iz vodnega dovoljenja 
oziroma določil Zakona o 
vodah,« so pojasnili.

Med domačini tudi letos 
tako kot pred štirimi leti ve-
lja predvsem prepričanje, da 
je glavni krivec za nastalo si-
tuacijo obremenjenost zgor-
njega toka reke s turizmom 
in vse, kar ta prinaša s seboj.
A na Bledu tudi tokrat za-
gotavljajo, da njihova čistil-
na naprava deluje brezhib-
no. »Čistilno napravo 
redno pregledujemo, ima-
mo 24-urni nadzor, v tem 
času pa opravljamo po-
ostrene analize na dnevni 
ravni,« so pojasnili v podje-
tju WTE, ki skrbi za blejsko 
čistilno napravo.
So pa na kranjski enoti Za-
voda RS za varstvo narave 
že pred leti opozorili, da se 
poleti ob nizkih vodostajih 
pokažejo pomanjkljivosti 
upravljanja vod, ki so obre-
menjene z odplakami, 
odvzemom vode, manjšo 
samočistilno sposobnostjo 
zaradi utrjevanj in regulacij 
ter splošno manjšimi preto-
ki zaradi klimatskih spre-
memb.

Na Lancovem opozarjajo, da se po nekaj letih na jezu nad sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke spet nabira smrdeča plast nesnage.

Nad sotočjem spet gošča in smrad
Marjana Ahačič

Tako kot pred nekaj leti se iz Save Bohinjke nad sotočjem pri Lancovem spet širi smrad, 
na jezu se nabira gošča. / Foto: Gorazd Kavčič

Čestitke Kovaškemu muzeju v 
Kropi ob sedemdesetletnici in 
pohvale smelim načrtom stal-
nih zbirk v prenovljenih mu-
zejskih prostorih. Med zgodo-
vinskimi zgodbami, ki jih bo 
muzej pripovedoval obiskoval-
cem, pa pogrešamo zgodbe iz 
časa druge svetovne vojne.
To obdobje je v muzeju do za-
četka 1990. let predstavljal od-
delek o NOB – narodnoosvo-
bodilni borbi v Kropi in okoli-
ci. Prikazoval je partizanske 
oborožene enote, terensko vo-
jaško upravo, partizansko go-
spodarstvo, politične in druž-
bene organizacije ter razvoj 
ljudske oblasti. Bile so tudi fo-
tografije padlih borcev, talcev 
in aktivistov, ki so umrli v ta-
boriščih. Pred leti so te pred-
mete iz muzeja umaknili, ob-
ljuba, da jih bodo vrnili, je 
doslej ostala neuresničena.
Na posvetu 24. marca letos, ki je 
bil organiziran v Kovaškem 
muzeju na pobudo Zveze bor-
cev, so se muzealci strinjali, da 
gre za preveč pomembno obdob-
je, da bi ga smeli potlačiti, in 
preveč občutljivo, da bi ga 
podvrgli zgodovinskemu revizi-
onizmu. Krope se je vojna moč-
no dotaknila. V začetku leta 
1941 je imela Kropa okrog 600 
prebivalcev, v partizane je do 
konca vojne odšlo več kot 140 
Kroparjev, padlo je 23 moških 
in štiri ženske ter še deset moš-
kih, za katere čas in kraj smrti 
nista poznana. V taboriščih so 
umrli trije aktivisti, pet moških 

Zgodbe 
Kovaškega 
muzeja
Deželne novice, 22. julija 2022

so ustrelili kot talce. Bile so tudi 
štiri civilne žrtve vojne, dva 
Kroparja sta padla v nemški 
vojski, pet je bilo likvidiranih. 
Vojne dogodke v Kropi je leta 
1985 v Kroparski kroniki NOB 
izčrpno popisal domačin Janez 
Šmitek.
Med 45 padlimi na strani 
NOB je bilo kar 37 članov, de-
lavcev in vajencev zadruge 
Plamen. Padlo je tudi sedem 
žebljarjev in vajencev iz Kam-
ne Gorice ter šest iz Dražgoš, z 
Jamnika in s Češnjice. Pla-
men je v vojni izgubil šestino 
predvojnih sodelavcev. Tudi 
zato je vrnitev zbirke NOB v 
kroparski muzej dolg, ki ga je 
treba čim prej poravnati.
Zgodovina kovaštva je neločlji-
vo povezana s tradicijo social-
nega uporništva in vizij pravič-
nejše družbe. Oton Župančič je 
leta 1901 kovače postavil na 
čelo slovenskega proletariata 
(»ko pride čas, ko sine dan, / 
da vstane, plane kladivar, kla-
divar silni iz nas«), Ivan Can-
kar pa je 1910 v drami Hlapci 
prihodnost zaupal kovaču 
Klandru z napovedjo: »Ta roka 
bo kovala svet.« Domači in tuji 
kulturno zainteresirani obisko-
valec, ki se v Kropi in okolici 
sprehodi mimo dveh ducatov 
partizanskih obeležij, bi bil up-
ravičeno začuden, če v muzeju 
ne bi našel nič o tem bolečem 
kosu domače zgodovine, v kate-
rem se je narod hlapcev preobli-
koval v narod upornikov. Da je 
pretresljive vojne teme mogoče 
prikazati privlačno, dokazuje 
razstava Spomin na leto 1942, 
ki jo je nedavno pripravil Tr-
žiški muzej v občinski galeriji 
Atrij – naj bo za zgled.

Miran Hladnik  
in Vlasta Felc

Ribiška družina Radovljica 
na podlagi sklenjene koncesije 
ribiško upravlja vodotoke v ra-
dovljiškem ribiškem okolišu od 
pritoka Save Bohinjke prek 
Cajhnovega jezu do Podbrezij, 
potok Lipnica in ribnik Vošče. 
Ribiško upravljanje pomeni 
odgovornost vzdrževanja ribje-
ga staleža, trajnostne rabe rib 
in skrb za ohranjanje biotske 
različnosti in habitatov ter za-
jema varstvo narave in narav-
nega okolja, ki ga želimo ohra-
njati za kakovostno sobivanje.
Opažamo, da v zadnjih letih 
upada število avtohtonih rib, 
in sicer zaradi človekove malo-
marnosti, s katero onesnažuje 
okolje in vodo z različnimi 
tudi vodi in ribam škodljivimi 
odpadki, intenzivnih spre-
memb v okolju vodotokov, 
zlasti povečanega segrevanja 
vode, močnega zmanjšanja vi-
šine vodostaja vodotokov, iz-
parevanja vode zaradi daljših 
sušnih obdobij in visokih zrač-
nih temperatur, ki slabšajo ka-
kovost življenja rib in njihove-
ga prehranjevanja.
V ribogojnici je to poletje zara-
di domnevne onesnaženosti 
Save Bohinjke z močno kon-
centracijo fekalij in drugih 
snovi, ki se zlivajo v strugo, 
poginilo več kot eno tono rib. 
Zaradi pretoka Save Bohinjke 

Obvestilo 
Ribiške družine 
Radovljica

V zadnjih desetih letih smo v 
naši občini veliko vlagali v ka-
nalizacijsko omrežje. V tem 
času smo zgradili kanalizacijo 
v Kropi, zaključuje se gradnja 
kanalizacije na Lancovem, 
podpisana je pogodba za grad-
njo kanalizacije v Kamni Go-
rici. Zaradi obsežnih investicij 
v kanalizacijo je morala poča-
kati marsikatera obnova ceste, 
gradnja kolesarske steze in 
ureditev vaškega jedra. Nova 
kanalizacija se ne opazi kot 
nova cesta, kar se morda zdi 
pomembnejše.
Prejšnji teden sem z otroki ve-
slal po Savi Bohinjki in tako 
umazane reke v 40 letih ne 
pomnim. Na Cajhnovem jezu 
so fekalije in smrad.
Zaradi množičnega turizma 
na Bledu je njihova čistilna 
naprava preobremenjena in 
blejska komunala spušča feka-
lije naravnost v Savo. Zaradi 
suše in nizkega vodostaja so 
posledice katastrofalne.
Prejšnji teden je bila v Graj-
skem parku lepo obiskana pre-
miera filma Zgodba Save. V 
ustavi imamo zapisano pravi-
co do pitne vode in pravico do 
zdravega okolja. Skrb za oko-
lje je naša dolžnost!
Spuščanje fekalij v Savo je tre-
ba takoj ustaviti in pristojne 
službe naj najdejo rešitev za 
ohranitev čiste Save.
Tudi v razmislek, koliko turiz-
ma potrebujemo in kakšnega.

Simon Resman, 
predsednik Odbora za 

urejanje prostora in 
varstvo okolja

Fekalije na 
Cajhnovem jezu

prek Cajhnovega jezu na za-
četku revirja, ki je v zadnjem 
obdobju pod biološkim mini-
mumom, kar pomeni tudi pre-
poved obratovanja obvodnih 
naprav, je v ribogojnico prite-
kala voda, onesnažena s ško-
dljivimi snovmi in z vonjem 
po razkrojenih fekalijah.
Zaradi suma povzročitve ka-
znivega dejanja onesnaženja 
okolja smo na intervencijski 
številki 112 skladno z 
ustreznim ravnanjem v 
takšnih primerih aktivirali 
pristojne službe, policisti pa so 
opravili odvzem vzorcev nad-
vodno v Savi. Preiskava vzro-
ka je teku.
Prosimo vse uporabnike vodo-
toka Save, da ne odvzemajo 
vode iz vodotoka za potrebe 
zalivanja ali pranja vozil, ker 
stanje neke čezmerne rabe ne 
dopušča, prav tako prosimo, 
da nas očividci o poginih in 
presušitvah obveščajo na inter-
ventno številko 112. Prosto tudi 
ne moremo (peš in z našim 
vozilom) dostopati do sotočja 
in dela Save pod jezom, ker je 
lastnik zaprl dostop do prio-
balnega pasu.
Vse spremembe, ki slabšajo 
stanje v naravi, od nas zahte-
vajo tudi intenziviranje neka-
terih nalog ribiškega upravlja-
nja, zlasti premeščanje ribjega 
življa iz ogroženih območij, 
interventne izlove, odstranje-
vanje ribjih ostankov in ka-
davrov poginulih rib.
Pričakujemo, da se bodo za 
življenje rib neugodne razmere 
nadaljevale tudi v prihodnjih 

mesecih, s tem pa se bo poveča-
lo tudi število naših nalog.
Izvajalci za dostop do vodoto-
kov uporabljajo specialno vozi-
lo RD, ki je opremljeno s stan-
dardno cisterno za prevoz ži-
vih rib, in kisik, ki se po potre-
bi vpihava v vodo, kar zagota-
vlja varnost prevoza.
Zaradi nujnosti je včasih po-
treben hiter odvoz rib.
Lastnike priobalnih zemljišč, 
najemnike in upravičene upo-
rabnike teh zemljišč zato pro-
simo in jih pozivamo, naj za-
radi uspešne zagotovitve izved-
be naloge omogočijo prehod 
čez zemljišča. Sicer uporablja-
mo običajne poti, ki so bile v 
rabi v preteklosti, vendar se je v 
zadnjih dveh letih stanje do-
stopnosti spremenilo, saj neka-
teri lastniki in uporabniki pos-
tavljajo fizične ovire in zapor-
nice. Po prioriteti naloge bomo 
z vozilom dostopali v upravi-
čenih primerih. Kljub zakon-
ski osnovi, ki je zapisana v 
Zakonu o sladkovodnem ribi-
štvu, bomo naloge izvajali na 
podlagi sklenjenih ustnih ali 
pisnih dogovorov z lastniki ze-
mljišč v obojestransko korist.
Druge uporabnike priobalnih 
zemljišč in vodotokov prosimo, 
da ohranjajo čisto naravo in 
smeti odnašajo na zato name-
njena mesta.
Prosimo, da v primeru, da 
opazite pogin rib v vodotoku, o 
tem obvestite na interventno 
številko 112.

Ribiška družina 
Radovljica

Poleti se ob nizkih vodostajih pokažejo 
pomanjkljivosti upravljanja vod, ki so 
obremenjene z odplakami, odvzemom vode, 
manjšo samočistilno sposobnostjo zaradi 
utrjevanj in regulacij ter splošno manjšimi 
pretoki zaradi klimatskih sprememb.
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Pasji park Radovljica je ogra-
jena zelenica, ki meri 950 
kvadratnih metrov. Opre-
mljen je s koši za odpadke, 
klopjo in pitnikom ter odprt 
ves dan.

Ureditev parka je bila izgla-
sovana kot eden od projek-
tov radovljiškega participa-
t i v n e g a  p r o r a č u n a , 
predlagateljica pa je v obra-
zložitvi predloga poudarila, 
da ima Radovljica sicer veli-
ko zelenih površin, a da 
sprehajanje psov brez po-
vodca ni varno, urejenih po-
vršin za prosto sprehajanje 
in igranje psov pa doslej ni 
bilo. Zato je predlagala ure-
ditev ograjenega parka, ki 
psom omogoča prosto giba-

nje brez povodca, hkrati pa 
se zmanjšuje nevarnost, da 
bi psi ogrožali druge pse in 
ljudi.
V občini Radovljica je sicer 
registriranih nekaj več kot 
dva tisoč psov. Občina je za 
ureditev parka namenila 

skoraj 22 tisoč evrov, kar je 
znesek, ki za sedem tisoč 
evrov presega višino 
sredstev, zagotovljenih s 
participativnim proraču-
nom, zato je občina dodaten 
denar zagotovila z rebalan-
som proračuna.

Ob atletskem parku pri OŠ A. T. Linharta Radovljica so uredili in odprli park, 
v katerem lastniki svojim psom lahko omogočijo prosto gibanje brez povodca.

Marjana Ahačič

Celovita rekonstrukcija ra-
dovljiškega kopališča teče po 
načrtih. Izbrani izvajalec, 
podjetje VG 5, je dela začel 
oktobra lani, končana pa 
bodo v prihodnjem letu. Iz-

vedba je organizirana tako, 
da bazen in kamp v času po-
letne sezone lahko obratuje-
ta, je poudaril župan Ciril 
Globočnik.
Projekt, katerega skupna 
vrednost je ocenjena na oko-
li deset milijonov evrov, se 
izvaja v dveh fazah. V okviru 

prve, vredne nekaj več kot 4 
milijone evrov in pol, je bila 
že predlani dokončana grad-
nja prostora za elektroener-
getske naprave. Trenutno 
nadaljevanje prve faze zaje-
ma še obnovo garderob, sa-
nitarij za veliki bazen in 
kamp ter restavracije, ki se s 

severnega dela prestavlja na 
južni del, kjer bosta tudi re-
cepcija in vhod v bazenski 
kompleks.
V ta sklop sodi tudi izgra-
dnja novega pokritega učno-
-terapevtskega bazena, ki bo 
namenjen plavalnemu opi-

smenjevanju in rehabilitaci-
ji na Gorenjskem. Za ta del 
rekonstrukcije radovljiškega 
kopališča je občina lani pre-
jela 1,5 milijona evrov na jav-
nem razpisu ministrstva za 
šport za sofinanciranje inve-
sticij v rekonstrukcije špor-
tnih bazenov, fundacija za 

šport pa projektu namenja 
še 55 tisoč evrov.
Pojasnil je še, da delo, glede 
na to, da je Obla gorica, v ka-
tero je delno vkopano rado-
vljiško kopališče, zavarovana 
kot naravna vrednota, redno 
spremlja Zavod za varstvo 
narave. Zagotovil je, da bodo 

ob koncu del poskrbeli, da 
bo območje, ki so ga izkopa-
li, ponovno zazelenjeno in 
zasajeno z drevjem.
V drugi fazi bo bazen dobil 
drsno streho, velnes in 
fitnes center na mestu, kjer 
je trenutno restavracija, ter 

del naprav za ogrevanje. 
Otroški bazen ostane tam in 
tak, kot je, dve drči, ki bosta 
nad sanitarnim objektom za 
kamp, pa se bosta spustili do 
izteka, ki bo v neposredni 
bližini malega letnega baze-
na. Občina tudi v tem delu 
računa na sredstva države, 
saj je v proračunu za športne 
objekte zagotovljenih 150 
milijonov evrov.
Kompleks kopališča, ki ga 
poleg olimpijskega bazena 
predstavljajo še kamp, zu-
nanje in notranje športne 
površine ter drugi spremlja-
joči prostori, tako namerava 
občina urediti v atraktivno 
turistično, sodobno učno, 
športno-rekreacijsko ter te-
rapevtsko in velneško infra-
strukturo. Namenjen bo 
tako turistom, dnevnim obi-
skovalcem in domačinom 
kot vrhunskim in rekreativ-
nim športnikom ter ose-
bam, napotenim na terapev-
tsko zdravl jenje ,  še 
poudarja župan.

Marjana Ahačič

Na mestu porušenih stavb gradijo nov objekt, v katerem bodo recepcija, garderobe, 
sanitarije, restavracija in terapevtski bazen./ Foto: Gorazd Kavčič

Bazen je ločen od gradbišča, nove sanitarije v kampu so že v uporabi. / Foto: Gorazd Kavčič

Odprli park za 
kosmate ljubljenčke

Rekonstrukcija radovljiškega kopališča teče po načrtih, kopalci in športniki 
kljub gradnji lahko nemoteno uporabljajo bazen.

Obnova kopališča 
po načrtih

Park so na zemljišču med atletskim stadionom in Oblo gorico 
za uporabnike odprli v začetku meseca. / Foto: Gorazd Kavčič

Trenutno nadaljevanje prve, 4,5 milijona evrov 
vredne faze obnove kopališča zajema izgradnjo 
novega pokritega učno-terapevtskega bazena, 
obnovo garderob, sanitarij za veliki bazen in 
kamp ter restavracije, ki se s severnega dela 
prestavlja na južni del, kjer bosta tudi recepcija 
in vhod v bazenski kompleks.

V občini Radovljica je 
sicer registriranih 
nekaj več kot dva tisoč 
psov.
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Kot je pojasnila Tea Beton, 
predsednica Kulturno-turi-
stičnega društva Kamna Go-
rica, je bilo znamenje ob 
poti na pokopališče zadnjič 
delno obnovljeno pred se-
demdesetimi leti, tokrat pa 
se je za prenovo zavzel moj-
ster Marko Kobal, ki je prev-
zel ostanke starega zname-
nja in iz njih naredil kopijo.
»Marko Kobal s Cola nad Aj-
dovščino, prvak ljubljanske 
opere, v Kamno Gorico rad 
zahaja k prijatelju Simonu 
Erženu. Ta je pred časom 
pripravil knjižico s popisom 
vseh znamenj v kraju in po-
vabilom na krožno pot – 
njen naslov je Od znamenja 
do kapelice okrog Kamne 
Gorice. Marko Kobal se je 
tokrat izkazal kot odličen ro-
kodelec s smislom za lepo, 
Kamni Gorici je podaril svo-
jo mojstrovino in preprosto 
dejal: naj služi svojemu na-
menu,« je povedala Tea Be-
ton in pojasnila še, da so do-
mačini s skupnim delom 
uredili tudi okolico.
V Kamni Gorici so že pred 
leti začeli postopno obnovo 
znamenj v kraju in njegovi 

okolici. Obnovljeno je bilo 
Marijino znamenje na križ-
išču poti, ki iz Kamne Gori-
ce in Radovljice vodijo na 

Brezje in znamenje ob cesti 
skozi Kamno Gorico, ki ga 
je poslikal pranečak Ma-
tevža Langusa.

Zdaj je tako obnovljenih že 
večina znamenj, med kateri-
mi sta tudi znamenita kape-
lica, ki jo je poslikal v Kamni 
Gorici rojeni Matevž Lan-
gus, in obeležje v spomin 
prvega romanja Kamnogori-
čanov v Lurd leta 1909, ki 
stoji ob poti proti Fuxovi brvi 
čez Savo pri Radovljici.
Društvo in krajevna skup-
nost pa zdaj načrtujeta ob-
novo spomenika rodbini Zu-
pan; brata Zupan sta v 
Kamno Gorico prišla iz Kro-
pe, kjer sta v lastni delavnici 
po poroki s sestrama Šušter-
šič leta 1884 začela izdelova-
ti orgle. Skupaj je bilo pod 
znamko »Brata Zupan« iz-
delanih 127 orgel, izvedla sta 
več kot 800 predelav in po-
pravil, okoli 30 tisoč piščali 
pa izvozila po takratni mo-
narhiji ter v Nemčijo, Italijo 
in Francijo
»Pomembno je, da cenimo 
to, kar imamo,« ob tem pou-
darja Tea Beton. Zadovoljna 
je, da se ljudje ob skrbi za 
dediščino povezujejo med 
seboj.
Prireditev z naslovom Pod 
cvetočimi nageljni, ki jo v 
Kamni Gorici pripravljajo od 
leta 2016, je bila tudi uvod v 

letošnje Langusove dneve, ki 
se zadnji konec tedna v av-
gustu začenjajo z malo sli-
karsko kolonijo in slikarsko 
kolonijo ter fotografsko de-

lavnico in nadaljujejo z bo-
gatim kulturnim, družab-
n i m  i n  š p o r t n i m 
programom v prvi polovici 
septembra.

Tudi letos so v Kamni Gorici pripravili prireditev z naslovom Pod cvetočimi nageljni, ki se je tokrat začela z blagoslovom prenovljenega znamenja pri 
Grilcu. Za prenovo znamenja se je zavzel mojster Marko Kobal, sicer prvak ljubljanske opere.

Pod cvetočimi nageljni v Kamni Gorici

Marjana Ahačič

Prvo julijsko nedeljo so v 
Begunjah pripravili Urhov 
semenj, letošnji je bil že 
peti zapored. Domače orga-
nizacije – krajevna skup-
nost, turistično društvo, ga-
silsko društvo, župnija, 
društvo Ejga in kulturno 
društvo – ter številni posa-
mezniki so se povezali in s 
skupnimi močmi pripravili 
zanimiv in pester program, 

ki ga povezuje želja po 
ohranjanju tradicije in po-
vezovanja v kraju.
Semanje dogajanje se je za-
čelo s slovesno mašo v žu-
pnijski cerkvi, ki jo je poleg 
domačega župnika Matjaža 
Ambrožiča vodil apostolski 
nuncij v Iraku nadškof Mitja 
Leskovar. Po maši so obisko-
valci v sprevodu z narodni-
mi nošami pod vodstvom Pi-
halnega orkestra Lesce odšli 
na prizorišče v centru Be-

gunj, kjer se je nadaljeval 
kulturni program.
Sodelovali so še domače kul-
turno društvo, folklorni sku-
pini in plesna skupina 
Coun try č'bele. Razstava na 
prostem, ki so jo odprli ob 
tej priložnosti, pa je bila pos-
večena turizmu v Begunjah 
nekoč. Sejemsko dogajanje 
so zaokrožile stojnice z do-
brotami in izdelki domače 
obrti, kulinarika pa je bila 
tako kot v preteklih letih 

sestavljena iz jedi, poveza-
nih s sv. Urhom – iz ribe in 
piščanca.
V sklopu prireditve je Turi-
stično društvo Begunje pri-
pravilo že deveto Begunjsko 
avanturo – rekreativno, po-
hodniško in zabavno priredi-
tev z zanimivimi in sprošču-
jočimi točkami na poti, 
povezanimi s spoznavanjem 
kraja in okolice, popoldan pa 
se je Urhov semenj na prizo-
rišču nasproti Avsenikove 
domačije nadaljeval z druže-
njem ob glasbi ansambla 
Gorenjski kvintet.

Domače organizacije ter številni posamezniki so s skupnimi močmi pripravili zanimiv in pester program, ki ga povezuje želja po ohranjanju tradicije in 
povezovanja v kraju. V sklopu prireditve tudi Begunjska avantura, za zaključek pa druženje ob glasbi.

V Begunjah pripravili Urhov semenj

Peter Kolman

Po maši so obiskovalci v sprevodu z narodnimi nošami pod vodstvom Pihalnega orkestra 
Lesce odšli na prizorišče v centru Begunj, kjer se je nadaljeval kulturni program.

Semanje dogajanje se je začelo s slovesno mašo v župnijski cerkvi, ki jo je poleg domačega 
župnika Matjaža Ambrožiča vodil apostolski nuncij v Iraku nadškof Mitja Leskovar.

Obnovljeno znamenje v Kamni Gorici / Foto: Kaja Beton

Sodelovali so še domače kulturno društvo, folklorni skupini 
in plesna skupina Country č'bele.

Tradicionalna prireditev se je po posvetitvi znamenja 
nadaljevala pod cvetočim gankom, kjer je Marko Kobal 
navduševal z glasom ob spremljavi citrarja Tomaža 
Plahutnika. / Foto: Kaja Beton
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Letošnje bogato poletno do-
gajanje v Radovljici se je za-
čelo s koncertom zasedbe 
Orlek in jubilejno, deseto 
Radolško 10ko, se nadaljeva-
lo s festivalom Okusi piva, 
Festivalom swinga in nato 
julija z že tradicionalnimi 

julijskimi četrtki na trgu, ki 
so na trg prinesli rokodelski 
sejem in večerne koncerte z 
lokalno kulinariko Okusov 
Radol'ce.
Tudi vstop v avgust je bil za-
nimiv in pester. Prvega av-
gusta so se, tokrat s koncer-
tno izvedbo opere Carmen, 
tudi letos predstavili udele-
ženci poletne šole maestra 
Georga Pehlivaniana, ki so 

nastopili tudi na slovesnosti 
ob občinskem prazniku pred 
koncertom. Dan kasneje je 
občinstvo uživalo v koncertu 
Klemena Slakonje s Small 
bandom.
Ljubitelje filma in sprošče-
nega druženja na prostem je 
ob koncih tedna v juliju in 
začetku avgusta na različne 

lokacije privabil poletni 
kino. »Kropa, Begunje, Leta-
lišče Lesce in radovljiški 
park so se izkazali za odlič-
no kuliso izbranim film-
skim predstavam. Ena naj-
bolj obiskanih je bila 
projekcija filma Ena za 
Reko: Zgodba Save, ki smo 
jo 3. avgusta pripravili v par-
ku. Avtor filma domačin 
Rok Rozman je s pogovo-

rom in filmom v park priva-
bil številne domačine in dru-
ge obiskovalce ter dokazal, 
da nam je za zgodbo reke, ki 
kroji življenje tega dela Go-
renjske, še kako mar,« pou-
darjajo v javnem zavodu Tu-
rizem in kultura Radovljica.
Še en domačin se bo v letoš-
njem poletju predstavil v po-
letnem kinu v Radovljici: v 
četrtek, 25. avgusta, ob 21. 
uri bo v radovljiškem parku 
na sporedu film Orkester re-
žiserja Matevža Luzarja, v 
katerem eno od vlog igra Ra-
dovljičan Gaber Trseglav.
»Do tedaj pa seveda vablje-
ni na druge poletne dogod-
ke v Radovljici: od 5. do 23. 
avgusta poteka Festival Ra-
dovljica, festival stare glas-
be. Od 26. do 28. avgusta se 
bo v Begunjah potekal Fe-
stival Avsenik, 27. avgusta 
pa bo v Radovljici program, 

ki ga že tradicionalno prip-
ravljajo člani Rekreacijske-
ga kluba Večno mladih fan-
tov. Tudi letos pripravljajo 
pohod na Stol, popoldne 
Festival pihalnih orkestrov 
in zvečer koncert zasedbe 
Bid Bang z Mitjo Šinkov-
cem na Linhartovem trgu. 
Od 27. avgusta do 10. sep-
tembra pa bodo Langusovi 
dnevi v Kamni Gorici pri-
nesli številne kulturne, 
športne in zabavne dogod-
ke,« vabijo organizatorji.
Turizem Radovljica bo pe-
stro poletno dogajanje skle-
nil 1. septembra s koncer-
tom zasedbe Fadeouts na 
trgu, potem pa še 10. sep-
tembra s pohodom in kon-
certom Veselih Begunjčanov 
na Poljški planini.
Celoten program vseh do-
godkov je objavljen na www.
radolca.si.

Marjana Ahačič

Ena najbolj obiskanih je bila projekcija filma Ena za reko: 
Zgodba Save. Avtor domačin Rok Rozman je s pogovorom 
in filmom v park privabil številne domačine in druge 
obiskovalce. / Foto: Boris Pretnar, zavod Turizem in kultura Radovljica

Na prireditvi z naslovom O 
kresi se dan obesi, ki se je 
tudi tokrat začela ob 
sončnem zahodu, so sode-
lovali učenci domače Po-
družnične šole Mošnje, 
otroška folklorna skupina 
Nageljčki ter pevka, pianist-
ka in skladateljica Nataša 
Vester Trseglav.
Urška Sermek je poskrbela 
za zanimive poslikave obra-
zov, vrhunec prireditve pa je 
bil tudi letos prižig ognja, ki 
so ga pripravili artisti in cir-
kusanti priljubljene skupine 
Čupakabra.
Turistično društvo Mošnje 
sicer tradicionalno vse leto 

skrbi za pestro dogajanje v 
kraju. Tako vsako pomlad 
pripravijo priljubljeno in 
uveljavljeno velikonočno 
razstavo pirhov, ki v vas pri-
vabi številne obiskovalce iz 
vse Gorenjske in okolice.
Jeseni so na vrsti tradicio-
nalni Mošenjski dnevi, pri-
ljubljena etnološko-družab-
na prireditev, ki je odlična 
priložnost za druženje do-
mačinov.
Obenem gre tudi za prerei-
ditev, ki je zanimiva za obi-
skovalce, na njej pa so na vo-
ljo tradicionalna ponudba 
domače kuhinje, stojnice z 
domačimi izdelki, otroški 
zabaviščni park, vodeni ogle-
di muzeja in športne igre.

Marjana Ahačič

Tradicionalno tržnico, ki je 
na Linhartov trg tudi tokrat 
privabila obilico domačinov 
in obiskovalcev od drugod, 
je Turistično društvo Rado-
vljica organiziralo že 27. leto 
zapored.

Na stojnicah je bil razsta-
vljen in naprodaj pester iz-
bor izdelkov znanih in pri-
znanih rokodelcev, ki črpajo 
iz bogate zakladnice sloven-
skih obrti. V privlačnem pro-
gramu so sodelovali žongler-
ska skupina Čupakabra, 
Igralska skupina Gašperja 
Lambergarja, gostujoča sku-
pina Šaleška gospoda iz Ve-
lenja, ki izvaja historične 
plese iz obdobja 15. in 16. 

stoletja, ter domačin Lucijan 
Černe s srednjeveškimi igra-
rijami, obiskovalci pa so se 
lahko pomerili tudi na loko-
strelskem turnirju.
S srednjeveškim dnevom je 
Radovljica vključena v med-
narodni turistični projekt 
Venerina pot, katerega na-

men je oživljanje spomina 
na pot, ki jo je v 13. stoletju 
prepotoval Ulrik Liechten-
steinski. Popotovanje po 52 
mestih sedanje Češke, Av-
strije, Italije in Slovenije je 
opisano v avtobiografski pe-
snitvi Ženska služba. Ulrik 
je bil med potovanjem na-
mreč preoblečen v boginjo 
ljubezni Venero. Slavni vitez 
je nekaj časa preživel tudi na 
gradu Kamen pri Begunjah.

Marjana Ahačič

Tudi letos pestro poletno dogajanje v staro mestno jedro Radovljice privablja številne obiskovalce in 
domačine. Zavod za turizem je na različnih prizoriščih pripravil bogat program prireditev.

Poletje v Radovljici

Turistično društvo Mošnje je pri arheološkem najdišču Villa rustica tudi letos pripravilo 
tradicionalno prireditev O kresi se dan obesi.

O kresi se dan obesi

Na zadnjo julijsko nedeljo so v starem mestnem 
jedru Radovljice spet pripravili Srečanje mest na 
Venerini poti s srednjeveško tržnico obrtnikov in 
rokodelcev iz vse Slovenije.

Srečanje mest na 
Venerini poti

Tradicionalna prireditev z naslovom O kresi se dan obesi je 
na slikovito prizorišče pri arheološkem najdišču Villa 
rustica v Mošnjah tudi tokrat privabila številne obiskovalce. 
/ Foto: TD Mošnje

V privlačnem programu so navdušili člani Igralske skupine 
Gašperja Lambergarja.

Obiskovalci so se lahko pomerili tudi na lokostrelskem 
turnirju.

Na stojnicah je bil razstavljen in naprodaj pester izbor 
izdelkov znanih in priznanih rokodelcev.

Še en domačin se bo predstavil v poletnem kinu 
v Radovljici: v četrtek, 25. avgusta, ob 21. uri bo 
v radovljiškem parku na sporedu film Orkester, 
v katerem eno od vlog igra Radovljičan Gaber 
Trseglav.

Tradicionalni julijski četrtki so na trg pripeljali tudi 
rokodelski sejem in večerne koncerte z lokalno kulinariko 
Okusov Radol'ce. / Foto: zavod Turizem in kultura Radovljica
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Če komu, Anki Rupel, upo-
kojeni profesorici anglešči-
ne in nemščine iz Radovlji-
ce, leta ne morejo do živega. 
Devetdeset let, kolikor jih je 
praznovala konec julija, je 
opaziti zgolj v izjemno boga-
ti beri izkušenj, ki jih je 
iskriva gospa nabrala na svo-
ji pestri življenjski poti, v na-
činu življenja pa zagotovo 
ne.
Morda jo je – tako kot večino 
od nas – v zadnjih letih mal-
ce upočasnila epidemija, a se 
nenaklonjenim časom 
navkljub ne odpoveduje svo-
jim velikim ljubeznim: pou-
čevanju, športu in umetnosti.

Od otroštva v Radovljici
S starši, ki izhajajo iz Poljan-
ske doline, se je v Radovljico 
preselila kot nekajletna de-
klica že pred drugo svetovno 
vojno. Oče, odličen geodet, 
je bil v mesto premeščen za 
nagrado po odlično opravlje-
nem delu v makedonski 
Strumici, kjer mu je bila za-
upana zahtevna naloga vzpo-
stavitve katastra.
Vse odtlej živi v Radovljici, 
kjer se je rodil tudi njen 
brat, znani urolog Marko 
Stanonik. Še sedaj živi v dru-
žinski hiši, ki sta jo na robu 
mesta sredi petdesetih zgra-
dila njena starša.

Vse življenje poučuje
S soprogom Nikom Rup-
lom, profesorjem slovenšči-
ne in ruščine, sta se spozna-
la že kot dijaka tedanje Pete 
gimnazije, današnje Vegove 
v Ljubljani. Vse življenje sta 
poučevala na osnovni šoli in 
tedanji ekonomski šoli v 
Radovljici.
Po končani ljubljanski filo-
zofski fakulteti je kot varu-

ška oziroma »au pair«, kot 
se je reklo tedaj, dve leti pre-
živela v Angliji.
Z možem sta veliko potovala 
po svetu. V Anglijo pa se je 
rada vračala, posebno v ob-

dobju, ko je tam kot velepo-
slanik z družino živel mlajši 
sin Tadej.
Po upokojitvi pred trideseti-
mi leti je nadaljevala pouče-
vanje, le da samo še na Ljud-
ski univerzi v Radovljici. 
Posebno ljuba ji je skupina 
upokojencev, s katero se na 
»coffe time« (druženje ob 
kavi) srečuje že več kot dvaj-

set let. Še sedaj se dobivajo 
vsak drugi ponedeljek, 
čeprav jih prihaja le še se-
dem, pove gospa, ki se ji v 
pogovoru med stavke vsake 
toliko časa prikupno prikra-

de kakšna pripomba v 
angleščini.
Telesno kondicijo je vse živ-
ljenje ohranjala s športom. 
Vse do začetka epidemije je, 
skupaj več kot petdeset let, 
enkrat tedensko vodila telo-
vadbo za upokojence. Zdaj 
je že šesto leto aktivna člani-
ca Šole zdravja, kar pomeni, 
da načeloma vsako jutro odi-

de v radovljiški športni park 
in se skupini telovadk v 
oranžnem pridruži na jutra-
nji rekreaciji.

Ljubeča družina
Veliko veselja ima z vnuki. 
Najstarejši sin Matej z dru-
žino živi v neposredni bliži-
ni, srednji Andrej s soprogo 
in sinom v bližnjih Lescah, 
pred časom se je po letih živ-
ljenja v tujini v Slovenijo 
vrnila tudi družina najmlaj-
šega od treh otrok, Tadeja.
Kakšnega velikega prazno-
vanja ob okroglem jubileju 
si ni želela, pravi, družinsko 
srečanje bo konec poletja. 
Je pa vesela, da so jo v hiši s 
čudovitim vrtom, kjer zad-
njih nekaj let po soprogovi 
smrti živi sama in samos-
tojno, v dneh okoli praznika 
obiskali sorodniki in števil-
ne prijateljice.

Marjana Ahačič

Radovljičanka Anka Rupel, profesorica, športnica in ljubiteljica umetnosti, je konec julija 
dopolnila devetdeset let. / Foto: Gorazd Kavčič

Ekološka kmetija Monike 
Brinšek v Vrbnjah deluje po 
metodi Demeter in se pona-
ša z ekološkimi certifikati za 
vse svoje pridelke. 
Od maja do oktobra občani 
Radovljice na kmetiji (Vrb-
nje 12b) lahko obiščejo 
brezplačna predavanja in de-
lavnice o delu na ekološkem 
vrtu, pomenu uradno certifi-
cirane hrane, vplivu pestici-
dov in drugih kemikalij na 

zdravje ter vsakdanjih opra-
vilih na vrtu.
Gre za enega od projektov, 
izglasovanih in financira-
nih v okviru participativne-
ga proračuna Občine Rado-
vljica. Del projekta je tudi 
organizacija ekološke tržni-
ce, na kateri občani lahko 
kupijo hrano neposredno 
od lokalnih kmetov.
Ekološka tržnica je že 
vzpostavljena v okviru Ra-
dolške tržnice, ki jo Turi-
zem in kultura Radovljica 

na Linhartovem trgu orga-
nizira vsako prvo soboto v 
mesecu.
Doslej so pripravili že tri 
delavnice, četrta je na vrsti 
v četrtek, 11. avgusta, ko 
bodo pripravili dve predava-
nji: Hrana kot zdravilo in 
Delo na vrtu v tekočem me-
secu ter delavnico o pripra-
vi pridelkov za vlaganje.
Naslednji v sklopu dogod-
kov na kmetiji Monike 
Brinšek bo v četrtek, 8. sep-
tembra, ko bosta delavnica 

in predavanje posvečena 
pripravi zelenjave za kisa-
nje, zadnji pa v četrtek, 6. 
oktobra, ko se bodo udele-
ženci seznanili z zasipnico 
kot načinom shranjevanja 
zelenjave za ozimnico in 
pripravo vrta na zimo.
Delavnice so za občane Ra-
dovljice brezplačne, se ja pa 
nanje treba predhodno prija-
viti do torka pred izbrano de-
lavnico. Prijavnica je obja-
vljena na spletni strani 
Občine Radovljica.

Marjana Ahačič

Anin sklad, ustanova, ki po-
vezuje družine z več otroki, 
je pretekli konec tedna na 
Brezjah pri baziliki Marije 
Pomagaj pripravila tradicio-
nalno srečanje ob godu za-
vetnice ustanove svete Ane, 
ki sicer goduje 26. julija.

Vse od začetka delovanja 
pred 24 leti se družine, ki so 
povezane v ustanovo, ob tem 
prazniku zberejo, na Brezje 
so tokrat prišli že drugo leto 
zapored.

Srečanje so začeli s sveto 
mašo, ki jo je na trgu pred ba-
ziliko daroval ljubljanski nad-
škof msgr. Stanislav Zore, 
nato so se družine srečale s 
predsednikom uprave Usta-
nove Anin sklad patrom Mi-
lanom Kosom. Temu sta sle-
dila ločena programa za 
starše in otroke. Prvi so pris-
luhnili pričevanju zakoncev 
Siter, ki sta ustanovitelja 
društva Družina in življenje.
Predsednik uprave Ustanove 
Anin sklad pater Milan Kos je 
na srečanju poudaril, da je 
dejavnost sklada namenjena 
pomoči družinam z name-
nom, da bi bile številnejše, pa 
tudi da bi bile številnejše dru-
žine v današnji družbi bolj ra-
zumljene, da bi se med seboj 
spoznavale in podpirale. »Da 
bi se pospeševal pozitiven od-
nos do družinskega življenja 
in predvsem da bi bila javnost 
naklonjena družinskim 
vrednotam,« je poudaril Kos.

Zbrane je nagovoril tudi 
nadškof Zore, ki je družine 
pozval, naj bodo druga drugi 
v oporo. »Tudi za nas mora 
v tem svetu veljati Jezusovo 
načelo, ko svoje učence poši-
lja po dva in dva, da naj gres-
ta v svet in živita evangelij in 
naj oznanjata božje kra-
ljestvo. To je dragoceno tudi 

za družine, da se po dve in 
dve, lahko tudi več, povežete 
med seboj. Da skupaj nosite 
križ in da skupaj delite vese-
lje. Da drug drugega podpre-
te, dvignete, spodbudite in 

da drug drugemu odpirate 
oči za lepoto, za prihodnost, 
da drug drugega spodbujate 
k upanju, kajti ljudje potre-
bujemo to bližino in pomoč, 
da moremo ostajati zvesti 
Bogu in njegovim zapove-
dim v svetu, v katerem 
smo,« je povedal nadškof 
Zore.
Namen in poslanstvo Anine-
ga sklada je usmerjanje, po-
sredovanje materialne in du-
hovne pomoči ter v osebnem 
spremljanju večjih družin. 
Ustanova si tako že 24 let pri-
zadeva pomagati družinam z 
več otroki pri premagovanju 
težav; mesečno trenutno z 
denarno pomočjo priskočijo 
na pomoč približno 55 druži-
nam. Ustanova, v katero je 
vključenih nekaj več kot 150 
družin, pomaga tudi na raz-
lične druge načine, kot so 
svetovanja, urejanje zadev s 
področja socialnovarstvenih 
pravic in podobno.

Marjana Ahačič

Ustanova Anin sklad, ki že več kot četrt stoletja 
povezuje družine z več otroki, je na Brezjah 
pripravila tradicionalno srečanje ob godu 
zavetnice ustanove svete Ane.

Srečanje velikih 
družin na Brezjah

Na ekološki kmetiji Monike Brinšek v Vrbnjah vsak mesec pripravljajo brezplačna predavanja in 
delavnice o delu na ekološkem vrtu.

Delavnice o ekološkem vrtnarjenju

Radovljičanka Anka Rupel, upokojena profesorica, še vedno rada uči. S skupino upokojencev se že 
več kot dvajset let srečuje na klepetu v angleščini, vodenje telovadbe pa je pred nekaj leti zamenjala 
za vsakodnevno udeležbo na jutranjih srečanjih »oranžnih telovadk« Šole zdravja.

Leta niso ovira ne za 
poučevanje niti za šport

Posebno ljuba ji je skupina upokojencev, s 
katero se na »coffe time« (druženje ob kavi) 
srečuje že več kot dvajset let. Še sedaj se 
dobivajo vsak drugi ponedeljek.

Srečanja so se udeležili tudi Žebovčevi iz Radovljice. Na 
fotografiji so oče Blaž Žebovec in štirje otroci: Tobija, Sara, 
Doroteja in Judita, v ozadju pa so stari starši, ki pričakujejo 
že 19. vnuka in živijo v Smledniku. / Foto: Tina Dokl

Namen in poslanstvo Aninega sklada je 
usmerjanje, posredovanje materialne in 
duhovne pomoči ter v osebnem spremljanju 
večjih družin. Ustanova si tako že 24 let 
prizadeva pomagati družinam z več otroki pri 
premagovanju težav.
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Ljubljana – Slikarska pota 
Dragoljuba Rakinića - Bobija 
so drugačna od običajnih li-
kovnikov. Redko se predsta-
vlja v galerijah, še to izključ-
no na skupinskih razstavah. 
Razstava v Atriju ZRC 
SAZU, ki je bila na ogled v 
drugi polovici julija do mi-
nulega torka, je po njegovih 
besedah celo njegova prva 
samostojna.
Predstavil je dela iz – lahko 
bi rekli – dveh svojih atelje-
jev. Razstava z naslovom Mi-
moidoči je namreč dvodel-
na, umetnik pa je na ogled 
postavil dvanajst miniatur-
nih akvarelov in osem poti-
skanih platen. Kot zapisano, 
so dela nastajala tako v do-
mačem ateljeju v Radovljici 
kot »v živo« v odprtem 
ustvarjalnem okolju ob spre-
hajalni poti ob Blejskem je-
zeru pod Vilo Bled.
Dragoljub doma naslika 
klasične blejske motive oto-
ka s cerkvico in jih prodaja 

mimoidočim sprehajalcem. 
Akvareli so si med seboj 
različni, enkrat v temnejših 
tonih, drugič popartistično 
živahnih barv, enkrat v le 
nekaj stiliziranih potezah, 
včasih v geometrijsko na-
tančnih oblikah. Vsaka mi-
niatura pa je dopolnjena z 
avtorjevim krokijem. Ume-
tnik namreč na zadnjo stran 

v nekaj minutah nariše kup-
ce. »V tehniki laviranega 
tuša narišem posameznike, 
pare, družine, skupine mla-
dih … To je njihov trenutek, 
saj so nekaj minut v središ-
ču moje pozornosti. Želim 
jim nuditi doživetje, ko jaz 
slikam, oni pa pozirajo, ne 
da bi to načrtovali,« pove 
slikar.

Na razstavi nam umetnik 
tako predstavlja še izbor fi-
guralnih motivov z zadnjih 
strani akvarelov. »Krokije 
običajno fotografiram, tiste, 
ki so se mi zdeli boljši, pa 
sem v povečavi dal tudi nati-
sniti na slikarsko platno in 
jih kot del razstave postavil 
na ogled,« pove slikar, ddr. 
Damir Globočnik pa v zapi-
su dodaja, da prav povečave 
pričajo o slikarjevi sposob-
nosti, da z nekaj bistvenimi 
potezami zajame posame-
znikovo fiziognomijo. »Po-
stopek do neke mere spomi-
nja na risanje portretnih 
karikatur, s katerimi krokije 
Dragoljuba Rakinića pove-
zuje tudi duhovit, optimisti-
čen pogled na skupine blej-
skih sprehajalcev.«
Ob tem Rakinić poudarja, da 
gre za njegovo likovno zgod-
bo, povezano z Bledom. 
»Imam vero in sem trden v 
tem, da me slikanje izpol-
njuje, in ko se zvečer vrnem 
z Bleda domov, vem, da sem 
nekaj ljudi osrečil.«

Radovljičan Dragoljub Rakinić - Bobi je pred dnevi razstavljal v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani. Njegovi 
slikarski temi sta Blejski otok in Mimoidoči – slednji tokrat z veliko začetnico.

Igor Kavčič

Vlasta Srebotnjak je pravni-
ca z univerzitetno diplomo, 
pred upokojitvijo je delala 
na finančnem uradu v Kra-
nju. Rojena je bila v Ljublja-
ni, nekaj časa je živela na Je-
senicah in v Radovljici, ko si 
je ustvarila svojo družino, pa 
so prišli v Lesce.
»Želja po slikanju je bila 
ves čas v meni, vse življenje 
sem čutila nagnjenje do li-
kovnega izražanja, vendar 
sem si ga prihranila do te-
daj, ko sem se upokojila,« je 
povedala.

Na priporočilo prijateljice 
se je pred tremi leti vpisala 
v tečaj risanja in slikanja, ki 
ga vodi akademska slikarka 
Tanja Eržen Rotar. »Vedno 
sem mislila, da moraš imeti 
za slikanje talent, Tanja pa 
mi je že v prvem pogovoru 
rekla, da je tega le dvajset 
odstotkov, preostalih osem-
deset pa vaja in delo, ki 
omogočata, da se talent 
razcveti.«
Tudi vnuki in hčerka zelo 
lepo slikajo, v bistvu je bila 
Vlasta zadnja v družini, ki je 
stopila na likovno pot, vsi 
drugi so slikali že prej. Zače-
la je s tihožitji. »Ogromno 
sem jih naredila. Treba je 
slikati do popolnosti, vse od 
senčenja, postavljanja v 
prostor, dojemanje teh pred-
metov v prostoru. Šele po-

tem sem se lotila slikanja 
drugih stvari.«
Rada ima abstraktno slikar-
stvo in zelo všeč ji je Picasso. 
»Njegove slike izražajo toli-
ko vsebin; vsak drugače raz-
laga sliko, niti dva enako,« je 
pojasnila.
»Slika se rodi že v tebi in po-
tem ko začneš risati, to idejo 
samo dopolnjuješ. Najtežje 
pri slikanju je ravno to, da 
dobiš podobo svoje slike. 
Kasneje pa samo še nadgra-
juješ in intuicija ti pove, ka-
tero barvo je treba uporabiti, 
kaj in kako narisati, saj v tis-
tem trenutku začutiš, da 

tako mora biti. Ob slikanju 
pozabim na vse okoli sebe, 
poglobim se v barve, čisto se 
'odklopim' in takrat sem po-
polnoma v svojem svetu. Sli-
kati moraš s srcem in celim 
telesom. Ali kot so rekli že 
moja prastara mama, da mo-
raš biti pri stvari.«
Naslikala je že ogromno 
slik, prodala ni še nobene, 
veliko jih je poklonila. Želi 
si, da bi kdaj v prihodnosti 
imela samostojno razstavo.
Z možem potujeta, hodita 
na izlete, v toplice, rada tudi 
hodi. »Meni je slikanje re-
sen izziv, predstavlja mi no-
tranjo izpolnitev, lepo preži-
vetje časa in ne nazadnje 
tudi zadovoljstvo, ko je slika 
dokončana in si rečeš: to je 
to! Pri slikanju uživam in mi 
je neizmerno lepo!«

Ivanka Korošec
Na letošnjem festivalu se bo 
med 5. in 23. avgustom zvr-
stilo deset koncertnih spore-
dov z repertoarjem od 16. do 
20. stoletja. Nastopilo bo 
skupaj 52 umetnikov iz pet-
najstih držav. Med njimi so 
svetovno znani glasbeniki in 
ansambli, kot so britanski 
ansambel viol da gamba Fre-
twork, nemški vokalni an-
sambel Die Singphoniker, 
ameriška sopranistka Aman-
da Forsythe in hrvaški violi-
nist Bojan Čičić.
Pretekli petek se je Festival 
začel s koncertom Festival-
skega baročnega orkestra, ki 
je bil ustanovljen prav za to 
priložnost. Otvoritveni kon-
cert, ki ga je umetniško vodil 
Domen Marinčič, je bil v 
cerkvi sv. Petra v Radovljici.
Večer za tem je v Radovljiški 
graščini gostovala ameriška 
zvezdnica, sopranistka 
Amanda Forsythe, ki je po-
znana po svojih edinstvenih 
izvedbah baročnih arij, zlas-
ti Händlovih del. Tokrat je z 
deli Georga Friedricha Hän-
dla nastopila ob spremljavi 
izvrstne italijanske zasedbe 
Opera Prima in s svojo poja-
vo, muzikalnostjo in virtuo-
znimi kreacijami navdušila 
občinstvo, ki jo je nagradilo 
z dolgimi ovacijami.
Ponedeljkov koncert je bil 
posvečen glasbi skladatelja 

Antonia Tarsie (1643–1722), 
dolgoletnega organista 
koprske stolnice; letos mine-
va natanko 300 let od njego-
vi smrti. Zasedba Musica 
cubicularis je predstavila ne-
kaj novih rekonstrukcij na 
podlagi notnih fragmentov, 
ki so se ohranili med njego-
vimi papirji. V torek sta bili 
v radovljiški graščini na spo-
redu Schubertov kvartet Ro-
zamunda in glasba njegove-
ga francoskega sodobnika 
Georga Onslowa na zgodo-
vinskih glasbilih v izvedbi 
Godalnega kvarteta Al-
temps, v četrtek pa se pred-

stavlja zasedba viol da gam-
ba Fretwork s Purcellovimi 
fantazijami, ki sodijo med 
vrhunce glasbe za ansambel 
viol da gamba
Na petem in šestem koncer-
tu festivala ta petek in sobo-
to bo hrvaški violinist Bojan 
Čičič izvedel šest Bachovih 
sonat in partit za violino solo 
iz leta 1720. Zazvenele bodo 
na dveh zaporednih večerih, 
ki štejeta kot en koncert, 
zato zanju potrebujete eno 
samo vstopnico.
V torek bo, spet v cerkvi sv. 
Petra, nastopil ansambel 
Phaedrus, ki oživlja po-

zabljene zvoke ansambla re-
nesančnih prečnih flavt, sle-
dil bo nastop tenorista Aca 
Aleksandra Biščevića v pe-
tek, 19. avgusta. Nedeljski 
koncert bo nato v cerkvi v 
Velesovem, kjer bosta lute-
ransko liturgično glasbo iz 
Hamburga 17. stoletja z 
orglami v alternaciji s pevci 
predstavila organist Márton 
Borsányi in vokalni ansam-
bel Istvanffy, jubilejni Festi-
val Radovljica 2022 pa bo 
sklenil nastop skupine Die 
Singphoniker z deli Carla 
Orffa v torek, 23. avgusta, v 
Radovljiški graščini.

Marjana Ahačič

Vlasta Srebotnjak

Talent je osnova, vaja in trdo delo pa omogočata, 
da se ta razcveti, je izkušnja Vlaste Srebotnjak iz 
Lesc, ki se je s slikanjem začela ukvarjati šele po 
upokojitvi.

Pri slikanju 
neizmerno uživa

Z dvigom festivalske zastave na Linhartovem trgu se je prejšnji petek začel jubilejni, 
40. Festival Radovljica 2022.

Slikarjevi Mimoidoči

Z dvigom festivalske zastave in koncertom Festivalskega baročnega orkestra se je prejšnji petek začel 
jubilejni, štirideseti Festival Radovljica.

Festival Radovljica

Iskriv in duhovit slikar Dragoljub Rakinić - Bobi je v Atriju 
ZRC SAZU predstavil Mimoidoče. / Foto: Igor Kavčič

V drugem nadstropju Radovljiške graščine je na ogled nova 
stalna razstava, spominska soba Uroša Kreka. Mestni muzej 
Radovljica je namreč že pred leti pridobil opremo in predme-
te iz delovne sobe našega častnega meščana skladatelja Uro-
ša Kreka (1922–2008). Ob stoti obletnici njegovega rojstva jo 
predstavljajo širši javnosti, prvič prav dan odprtja 40. Festiva-
la Radovljica, ki ga organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe 
Radovljica, katerega častni član je bil od leta 1997 tudi Uroš 
Krek. Od leta 1979 do svoje smrti leta 2008 je živel v Lescah. 
Bil je sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta v Ljubljani 
in poldrugo desetletje profesor kompozicije na ljubljanski 
Akademiji za glasbo. Kot je na slovesnosti ob odprtju spo-
minske sobe poudaril prof. Tomaž Faganel, sodi med najvi-
dnejša imena slovenske glasbe po drugi svetovni vojni.

Spominska soba Uroša Kreka
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Kot je povedal Janez Koselj, 
poveljnik Gasilske zveze Ra-
dovljica, so bili nekateri pri-
sotni v več izmenah, razpo-
rejeni pa na različna 
območja.
»Nikakor pa ne smemo po-
zabiti gasilcev, ki so ostali v 
pripravljenosti doma in za-
gotavljali varnost ob morebi-
tnih nesrečah v lokalnih 
okoljih. Na vodstvih društev 
je bila odgovornost, da je v 
pripravljenosti zadostno šte-
vilo članstva za morebiten 
odziv,« poudarja Koselj in 
dodaja, da gre zahvala vsem 
članom – tako tistim, ki so 
posredovali na Krasu, kot 
tistim, ki so v pripravljenosti 
ostali doma.

Delo je bilo 
organizacijsko zahtevno
Člani Prostovoljnega društva 
Radovljica so naredili sedem 
intervencij, na katerih je so-
delovalo 46 članov in pov-
prečno so na gorišču delali 
od 15 do 20 ur. Posredovali 
so s poveljniškim vozilom in 
gasilskim vozilom s cisterno 
24/50.
Podpoveljnik Miha Tavčar je 
povedal, da so bili ob priho-
du na Kras razporejeni v 
sektorje. Radovljiški gasilci 
so najprej gasili požar v 
Kostanjevici. Posredovali so 
še v vaseh Hudi Log, Korita 
na Krasu in Selo na Krasu, 
ki so bile evakuirane, tam so 
situacijo tudi nadzorovali, da 
ne bi prišlo do požarov, 
dvakrat pa so prejeli pomoč 

gašenja z zrakoplovi. »Neiz-
merno smo bili veseli tudi 
pomoči lokalnih gasilcev, ki 
so poznali teren in opozarja-
li na morebitne nevarnosti,« 
je povedal Tavčar.
Tomaž Bertoncelj, prosto-
voljni gasilec PGD Radovlji-
ca, pravi, da je bilo delo fizič-
no in psihično zahtevno, 
podpoveljnik pa dodaja, da 
je bilo lažje, ko so jim na po-
moč priskočili sekači z Zavo-
da za gozdove, ki so s svojim 
delom zmanjšali nevarnost 
za požar.

Pomagali so vsi
Pri gašenju je pomagala poli-
cija, ki je zaprla vse ceste za 
lažje bojevanje z ognjenimi 
zublji, pri delu pa je uporabi-
la tudi vodni top, ki se je, kot 

je pojasnil Tomaž Bertoncelj, 
izkazal kot zelo učinkovito 
sredstvo za gašenje. »Nekaj, 
kar je namenjeno razdiranju 
množic, je lahko uporabno 
za hitrejše gašenje požarov, 
saj vodo nese dlje od običaj-
nih sredstev.«

Dobrota domačinov je 
bila neizmerna
Domačini so s svojo srč-
nostjo vsem gasilcem nudili 
pomoč v obliki zahval, še po-
sebno pa jim je veliko pome-
nila njihova topla in prijazna 
beseda, so izkušnjo opisali 
gasilci.
Josip Krbavac, prostovoljni 
gasilec pri PGD Radovljica, 
se spomni, kako je celo otrok 
delil pijačo ter s to gesto po-
kazal hvaležnost, in pravi, da 
nikoli ne bo pozabil, kako so 
jim domačini ploskali, ko jim 
je uspelo zajeziti požar. »To 
so neopisljivi trenutki, ko se 
ti hočeš nočeš orosijo oči.«

Domačini so svojo hvale-
žnost pokazali s premnogi-
mi zahvalami, solidarnostjo 
in skrbjo za hrano in pijačo, 
ker so jim rešili premoženje, 
okolico in ne nazadnje nji-
hova življenja in življenja 
bližnjih. Čeprav smo bili na 
Krasu priča veliki naravni 
katastrofi, se je obenem po-
kazalo tudi vse najboljše v 
ljudeh – dobrosrčnost in so-
lidarnost.

Iz nesreče se lahko 
marsikaj naučimo
Iz požara na Krasu se lahko 
ponovno naučimo, kako po-
membno je, da gozdove re-
dno čistimo in vanje ne odla-
gamo odpadkov.
Ko se zgodi nesreča, je edi-
no, o čemer gasilec razmi-
šlja, kako hitro bo lahko šel 
reševat življenja in premože-
nje, pa pravi prostovoljni ga-
silec Dušan Mozetič. Hkrati 
pa poudarja, da bi delodajal-

ci morali imeti več posluha 
za gasilce prostovoljce. »Na 
intervencijo se vedno pohiti 
s trezno glavo,« še opozarja.
Ko je vsega preveč, je za ga-
silce zelo pomembno, da 
drug drugemu nudijo oporo, 
pomaga tudi humor, na vo-
ljo pa jim je tudi psihološka 
pomoč, ki je zelo dobrodošla 
za lažje spopadanje s trav-
matičnimi dogodki, ki so 
jim še kako izpostavljeni.

Pomoč z vseh koncev
Že v času akcije je na pobu-
do gasilke Sanide Krbavac 
stekla akcija pomoči pri 
preskrbi gasilcev s hrano in 
pijačo. Med prvimi, ki so se 
odzvali na pobudo, je bila 
Gorenjska banka, kjer je Sa-
nida Krbavac zaposlena.
Zdaj pa je čas tudi za pomoč 
sodelujočim gasilcem pri ob-
novi opreme, ki je bila poško-
dovana v akciji na Krasu in jo 
bo treba nadomestiti.

Ko je na Krasu sredi julija zagorel gozd, so se reševalni akciji pridružili tudi radovljiški prostovoljni gasilci. Iz prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo 
na območju Gasilske zveze Radovljica, se je skupno število prisotnih povzpelo na skoraj sto petdeset.

Urška Baloh

Tudi radovljiški gasilci so se pridružili številnim kolegom iz vse Slovenije, ki so priskočili 
na pomoč ob nedavnem uničujočem požaru na Krasu. / Foto: FB-profil Tomaža Bertonclja

Prostovoljni gasilci in gasilki: Sara Kuhar in njen sin Lovro, Josip Krbavac, Sanida Krbavac, 
Tomaž Bertoncelj in Dušan Mozetič

Kranjsko podjetje Goodyear 
Slovenija tudi letos nadalju-
je projekt Boljša prihodnost, 
navdihujoča kultura, v sklo-
pu katerega skupaj z za-
poslenimi podpira lokalne 
skupnosti.
»Ker se v podjetju zaveda-
mo pomena spoznavanja 

permakulture od mladih 
nog naprej, smo na dvori-
šču Waldorfskega vrtca Če-
belica Radovljica pomagali 
pri postavitvi visoke grede, 
ki smo jo nato napolnili z 
zemljo in vanjo zasadili 
prve rastline,« so sporočili 
po opravljeni prostovoljski 
akciji. Goodyearjevi prosto-
voljci so odstranili tudi vso 

obstoječo mivko iz peskovni-
ka in jo zamenjali z novo ter 
okrog peskovnika in igral 
odstranili stare sekance in 
jih zamenjali z novimi. Očis-
tili so tudi vse odprtine klet-
nih okenskih jaškov.
Otroci in vzgojiteljice so bili 
seveda najbolj veseli nove 
visoke grede, saj so tako do-
bili priložnost za raziskova-

nje rastlinskega sveta in 
učenje pravilne vsakodnev-
ne skrbi, ki jo potrebujejo 
rastline.
V sklopu družbeno odgovor-
nega projekta, ki spodbuja 
zaposlene k aktivnemu delo-
vanju v lokalnem okolju, so 
ekipe Goodyearjevih prosto-
voljcev v zadnjih dveh mese-
cih izvedle že devet družbe-

no odgovornih akcij. Z njimi 
so podprli različne lokalne 
skupnosti ter s tem prispe-

vali k ustvarjanju boljšega 
prostora za življenje otrok in 
odraslih.

V sklopu družbeno odgovornega projekta Boljša prihodnost, navdihujoča kultura so Goodyearjevi 
zaposleni na dvorišču Waldorfskega vrtca Čebelica Radovljica pomagali postaviti visoke grede.  
Z enostavnimi opravili, kot je na primer zalivanje, se bodo otroci sedaj spoznavali z rastlinstvom in 
pomenom samooskrbe.

Na dvorišču vrtca postavili 
visoko gredo

Marjana Ahačič

Otroci in vzgojiteljice so bili seveda najbolj veseli nove 
visoke grede, saj so tako dobili priložnost za raziskovanje 
rastlinskega sveta in učenje pravilne vsakodnevne skrbi, ki 
jo potrebujejo rastline. / Foto: arhiv družbe Goodyear

Tudi radovljiški prostovoljni 
gasilci so pomagali na Krasu
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V Slovenski nogometni ligi 
so tekme že odigrali v prvi in 
drugi članski ligi, ta konec 
tedna bodo tekmovanja za-
čeli tudi »tretjeligaši«. 
Prejšnjo sezono so člani od-
lično odigrali prvi del v 3. 
Slovenski ligi zahod in bili 
blizu vrha. Drugi del je bil 
malce slabši, a končno šesto 
mesto med štirinajstimi eki-
pami je dober rezultat. Tre-
ba je poudariti, da so največ 
izgubili z dvema goloma 
razlike in da z nobeno ekipo 
niso izgubili dvakrat.
Mladinci in kadeti so izpol-
nili cilj, obstanek v 2. Slo-
venski ligi zahod, kjer so bili 
v konkurenci dvanajstih 
ekip šesti, kadeti pa osmi. 
Na skupni lestvici so osvojili 
sedmo mesto. Selekcija U15 

je igrala v Gorenjski ligi in 
med dvanajstimi ekipami 
osvojila peto mesto.

Prve tekme konec tedna
V klubu so vse misli že us-
merjene v ta konec tedna, 
ko novo sezono odpirajo 
člani, mladinci in kadeti. V 
avgustu tako člani gostijo 
doma Savo Kranj, v gosteh 
igrajo z ekipo Fama Vipava, 
zadnji konec tedna pa gosti-
jo Loko. Mladince in kadete 
čakata v uvodu dve gostova-
nji, in sicer pri Primorju in 
Jadranu Dekani. V prvi tek-
mi doma gostijo ekipo Dren 
Vrhnika.
Trener v članski ekipi bo 
Matjaž Gale, pri kadetih Pe-
ter Zupan, pri mladincih pa 
Andrej Jožef, ki bo pomagal 
tudi pri članih in kadetih. 
Trenirati so začeli pred me-

secem dni, v ekipi pa je bilo 
nekaj sprememb. Pri članih 
so odšli: Lenart Cerar (Šen-
čur), Lenart Brolih (Avstri-
ja) in Dino Zenkovič (Rol-
tek Dob). Novi so: Timon 
Popelar (Brinje Grosuplje), 
Mateo Klarič (Šenčur) in 
Domen Kobal (Bravo), iz 
Triglava se je vrnil Lazar 
Ikač, štirje igralci so prišli 
iz mladinske ekipe. Vsi novi 
so letnik 2003. Pri kadetih 
in mladincih odhodov prak-
tični ni bilo. V obeh selekci-
jah je nekaj novih obrazov.

Cilji za novo sezono
»Za člansko ekipo je cilj 
uvrstitev v prvo polovico, 
kljub temu da je liga moč-
na. V sezono vstopamo z 
mlajšo ekipo in morali se 
bomo nasloniti na domače 
mlade fante, z manj izkuš-

njami. Gledamo že tudi na 
sezono 2023/2024, ko bodo 
v skupni ligi nastopili kade-
ti in selekcija U15. Mladinci 
bodo nastopili v svoji ligi. 
Mladinska ekipa bo imela 

to prednost, da bodo v ekipi 
trije igralci starejši od pred-
pisane starosti. V prihajajo-
či sezoni se bodo morali 
mladinci uvrstiti med 
osem, da ostajajo v 2. Slo-
venski ligi. Podobno velja 
za kadete in z uvrstitvijo 
med osem avtomatično v 2. 
Slovensko ligo potegnejo 

selekcijo U15,« je o ciljih 
kluba povedal predsednik 
Darko Marolt.
Klub je sicer dobro popol-
njen, registriranih je več kot 
dvesto nogometašev. Vzorno 

sodeluje s šolami v Mošnjah, 
Begunjah, Radovljici in v 
Lescah.
Sicer pa na leškem igrišču 
poleti niso trenirali samo do-
mači igralci. Na novo sezono 
so se pripravljali še nogome-
taši Olimpije, Čukaričkega 
(Srbija), Slovačko (Češka) in 
reprezentanca Katarja U20.

Jasni cilji za člane, mladince in kadete Nogometnega kluba Šobec Lesce, ki ta konec tedna odpirajo novo tekmovalno sezono

Konec tedna začetek prvenstva

Matjaž Klemenc

Kdaj ste se prvič srečali z od-
bojko?
Prihajam iz vasi Melinki ob 
italijanski meji, iz občine 
Kanal ob Soči. Z odbojko 
sem se srečal pri sedmih le-
tih, ko so k nam prihajali so-
rodniki, ki so bili že vpeti v 
odbojko. A moje igranje se 
je hitro ustavilo, saj je bil Ka-
nal ob Soči, kjer je bila orga-
nizirana odbojka, preveč od-
daljen, avtobusna povezava 
pa izredno slaba. Kasneje 

sem igral v sindikalnih eki-
pah Salonita Anhovo. Veliko 
srečo sem imel v vojski, saj 
sem bil izbran v reprezen-
tanco Jugoslovanske ljudske 
armade Črna gora in nasto-
pil na vojaškem prvenstvu.
Ko sem se vrnil iz vojske, 
sem začel delovati kot odboj-
karski sodnik. Moj prvi sod-
niški kolega je bil Brane 
Hrovat iz Begunj. Leta 1987 
je prišel v Novo Gorico za 
trenerja Jurij Čopi in me 
prepričal, da sem šel v tre-
nerske vode. Dve leti kasne-
je sem s pionirsko ekipo 
Nove Gorice na Bledu osvo-
jil prvenstvo.
Čez dve leti me je trenerska 
pot vodila v Italijo, kjer sem 
deloval petindvajset let. 
Vmes sem treniral še kadet-
sko, mladinsko in člansko 
reprezentanco Slovenije. V 

Italiji sem dobil vse, kar 
imam kot trener pokazati.

Si predstavljate, da bi odšli 
iz odbojke?
Niti približno ne. Ko sem 
vstopil v trenerske vode, sem 
se popolnoma posvetil od-
bojki. Pred tem si niti prib-
ližno nisem mislil, da me bo 
odbojka tako prevzela. Skozi 
odbojko sem spoznal veliko 
odličnih ljudi. Če bi z odboj-
ko končal, bi prekinil rdečo 
nit, ki mi zelo veliko pome-
ni. Treniranje mladih mi ve-

liko da. Zakaj ne bi svojega 
znanja prenašal naprej? Z 
mlajšimi selekcijami U12 ali 
U14 bi morali delati bolj iz-
kušeni trenerji, da se otroci 
že od samega začetka nauči-
jo pravilne odbojke.

Od takrat, ko ste vi začeli 
igrati odbojko, pa do danes 
se je v tem športu veliko 
spremenilo.
Spremembe so odbojko 
samo še dvignile in s tem je 
postala za gledalce še bolj ra-
zumljiva. Prej je bilo v igri 
veliko menjav. Sedaj je vsa-
kič, ko žoga pade na tla, toč-
ka. Igralci morajo biti sedaj 
bolj zbrani, pozorni kot v pre-
teklosti, saj hitro lahko pride 
do neulovljive prednosti.

V kateri odbojkarski sredini 
ste se najbolje počutili?

Zelo težko vprašanje. Letos 
sem na Bledu zaključil svojo 
sedemintrideseto sezono.
Če skupaj združim uspeh 
in da sem se v neki sredini 
še dobro počutil, je bilo to v 
italijanski ekipi Trst v 1. A 
ligi. Bil sem pomočnik Ko-
rejcu Kimu Ho Čulu. Da 
me je izbral za pomočnika, 
je bilo zame veliko prizna-
nje. Sem edini slovenski 
trener, ki je deloval v 1. A 
ligi. Odlično sem se počutil 
v Kalabriji, na Italijanskem 
jugu, kjer sem bil res toplo 
sprejet.

Kako ste sploh prišli na 
Bled?
Bil je razpis, na katerega se 
nihče ni javil. Od Tilna Ko-
zamernika sem dobil klic in 
prav nepričakovano je prišlo 
do sodelovanja. Že na prvem 

sestanku v Radovljici mi je 
bil všeč projekt. Plus je bil 
zagotovo tudi, ko sem videl, 
kateri ljudje so zraven.
Zelo pomembno mi je bilo, 
da v projektu ni bil samo 
Bled, ampak še Radovljica, 
Lesce, Lipnica, Begunje in 
Gorje. Sedaj je priključena 
še Žirovnica. Prva sezona je 
mimo in ambicioznost s pa-
pirja se je prenesla na igri-
šče. Napredujemo iz dneva v 
dan. Le s skupno močjo 
bomo nekaj dosegli.

Kako sodelujete trenerji 
med seboj?
Odlično. Začeli smo s štiri-
mi trenerji, zdaj nas je tri-
najst. Dvakrat na mesec mo-
ramo pripraviti mini 
seminar za vse trenerje. Še 
veliko pa moramo delati na 
prepoznavnosti kluba.

Vam je bilo kdaj žal, da ste 
»ugriznili« v blejski odboj-
karski projekt?
Po naravi sem velik opti-
mist. Kljub tem, da je bil 
projekt dobro zastavljen, 
septembra lani nisem bil 
prav velik optimist. Po sla-
bem letu pa sem zelo zado-
voljen in prepričan, da smo 
na pravi poti. V tem okolju 
je veliko vrst športa. Tako 
starši kot otroci morajo do-
biti občutek, da ne trenirajo 
pri nas samo zato, da mi do-
bivamo članarino, ampak 
zato, da se naučijo športa – 
odbojke.
Konkurence drugih športov 
se ne bojimo. Če dobro de-
laš, bodo to drugi prepozna-
li. Trudimo se, da nam star-
ši zaupajo. Da tisti čas, ko so 
otroci z nami, vejo, da so v 
varnih rokah in pod strokov-
nim vodstvom.

V klubu delate tako s fanti 
kot z dekleti.
V moški odbojki je veliko 
večja konkurenca. Moški na 
vrhunskem nivoju igrajo 
okoli 15 let, ženske veliko 
manj. Imeti moško ekipo je 
zelo pomembno, saj kasneje 
iz nje pridejo odbojkarski 
trenerji, funkcionarji, sodni-
ki, organizatorji v klubih.

Kakšen dolgoročni cilj ste si 
v klubu postavili?
V nekaj letih se želimo z 
žensko ekipo uvrstiti v prvo 
slovensko ligo in ob tem de-
lati tudi na moškem podro-
čju. Z dobrim delom bomo 
dobili zadostno število igral-
cev in igralk, ki nam bodo 
omogočili, da bomo uresni-
čili zastavljen cilj.

Matjaž Klemenc

Zoran Jerončič je že vrsto let uspešen odbojkarski trener / 

Foto: osebni arhiv

V Kranju je potekalo držav-
no prvenstvo v plavanju, za 
državne reprezentante zad-
nja preizkušnja pred evrop-
skim prvenstvom v Rimu, ki 
se je začelo 11. avgusta. Iz 
Plavalnega kluba Radovljica 
na prvenstvu nastopata Tja-
ša Pintar in Špela Perše v 
daljinskem plavanju. Poglej-
mo uvrstitve Radovljičanov 
na zmagovalni oder v v Kra-
nju. Tjaša Pintar: 1. na 200 
m mešano in 2. na 100 m 
prsno v absolutni konkuren-
ci; Matjaž Krek Bašelj: 2. na 
800 m prosto in 2. na 1500 
m prosto v absolutni konku-
renci; Maša Arnež: 2. na 
800 m prosto med mladin-
kami in 2. na 1500 m prosto 
med mladinkami; Petra Fre-
lih: 3. na 800 m prosto med 
mladinkami; Tinkara Lipo-
vec: 2. na 100 m hrbtno v 
absolutni konkurenci, 3. na 
200 m hrbtno v absolutni 
konkurenci in med kadeti-
njami, 3. na 50 m hrbtno 
med kadetinjami.

Državno prvenstvo 
v Kranju

Plavanje

Nekdaj močan odbojkarski Bled si skupaj z Radovljico, Lescami, Lipnico, Begunjami, Gorjami in Žirovnico spet želi v vrh slovenske 
odbojke. V projekt so povabili znano odbojkarsko ime, Zorana Jerončiča.

Prepričan, da je pot prava

Na Vurnikovem trgu je po-
tekal Prstomet master Top 
16 Radovljica 2022. Nasto-
pilo je 16 posameznikov, 
uvodne pare je organizator 
postavil glede na njihov ra-
ting. Za uvrstitev med osem 
najboljših so se prstometaši 
pomerili na dve zmagi. Med 
štiri najboljše, ki so se pote-
govali za medalje, so se 
uvrstili Franci Faganel (ŠD 
Podnart), lanski zmagova-
lec Štefan Kurnik (ŠD Paj-
ek), Andrej Kunstelj (ŠD Se-
nica) in Dejan Mikuš (SZ 
Ljubljana). V polfinalu je 
Kurnik s 13 : 10 premagal Fa-
ganela, v drugem polfinalu 
pa Kunstelj Mikuša s 13 : 8. 
V tekmi za tretje mesto je bil 
Faganel s 13 : 5 boljši od Mi-
kuša. V finalu Kurniku ni us-
pelo ubraniti lanske zmage. 
Kunstelj je zmagal s 13 : 10.

V prejšnji številki Deželnih 
novic je bil v članku o mla-
dem reprezentantu, ki se je 
udeležil evropskega prven-
stva v rokometu za selekcijo 
U20, napačno napisano ime 
člana Rokometnega kluba Ra-
dovljica. Pravilno ime roko-
metaša, ki si je z dobrimi igra-
mi v 1. B slovenski ligi priboril 
reprezentančni dres, je Žan 
Debelak. Na tekmovanju je 
dosegel en gol in tako pripo-
mogel k osvojitvi devetega 
mesta ter uvrstitvi Slovenije 
na svetovno prvenstvo U20.

Popravek
Rokomet

Avgusta člani doma gostijo Savo Kranj, v gosteh 
igrajo z ekipo Fama Vipava, zadnji konec tedna 
pa spet doma gostijo Loko. Mladince in kadete 
čakata v uvodu dve gostovanji, in sicer pri 
Primorju in Jadranu Dekani.

Ni mu uspelo zmagati
Prstomet

Žan Debelak

»V tem okolju je veliko vrst športa. Tako starši 
kot otroci morajo dobiti občutek, da ne trenirajo 
pri nas samo zato, da mi dobivamo članarino, 
ampak zato, da se naučijo športa – odbojke.«
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Čeprav se marsikomu zdi, 
da je minilo zgolj nekaj let, 
pa so od takrat, ko so mladi 
Gorenjci osvojili prvi olim-
pijski kolajni, minila že tri 
desetletja. Jubilej je bil 
prejšnji teden priložnost, 
na kateri so se nekdanji 
vrhunski veslači spomnili 
tekmovalnih dni.
Res nekaj posebnega med 
njimi je bil 1. avgust leta 
1992, ko sta kot tretja v Bar-
celoni s čolnom prečkala 
ciljno črto Iztok Čop in De-
nis Žvegelj, ki sta nastopala 
v dvojcu brez krmarja. Tak-
rat sta se za vedno vpisala v 
zgodovino olimpijskih iger 
kot športnika, ki sta osvojila 
prvo olimpijsko odličje za 
samostojno Slovenijo.
»Danes imam na tiste čase 
zgolj še lepe spomine. Slabe 
spomine in morebitne pro-
bleme vedno hitro pozabiš, 
zdaj, ko gledam nazaj, se 
spomnim le še dobrih stvari. 
Všeč mi je, ker smo se po 
daljšem času znova našli tis-
ti, ki smo se veselili prvih 
dveh kolajn v Barceloni. 
Zase lahko rečem, da sem 
danes še posebno vesel zato, 
ker je za menoj res uspešna 
kariera, precej bolj uspešna, 

kot sem mislil na začetku in 
kot sem pričakoval, ko sem 
se lotil tega športa,« je ob 
druženju, ki se je začelo s 
srečanjem v Zaki, nadaljeva-
lo z veslanjem po Blejskem 
jezeru in zaključilo z obuja-

njem spominov v restavraci-
ji Špica na Bledu, povedal 
naš najuspešnejši veslač 
vseh časov Iztok Čop, ki ima 
v svoji karieri še vsaj en zelo 
pomemben mejnik. Z Lu-
kom Špikom sta 23. sep-

tembra 2000 v Sydneyju 
osvojila prvo zlato olimpij-
sko kolajno v zgodovini sa-
mostojne Slovenije.
»Res se dejstvo, da sem osvo-
jil prvo olimpijsko kolajno, 
poleg tega pa tudi prvo zlato 
olimpijsko kolajno, večkrat 
poudarja, meni osebno pa to 
ni pomenilo nekaj posebne-
ga. Pravzaprav sva z Deni-
som v Barceloni upala celo 
na srebrno odličje in morda 
sva bila sprva celo malce 
razočarana. Kasneje, ko stva-
ri gledaš malce z razdalje, pa 
začneš uspehe ceniti malce 
drugače in je zadovoljstvo 
večje,« je povedal Iztok Čop, 
ki je ob letošnjem jubileju 
prejemal številne čestitke. 
Med drugim mu je čestital 
tudi predsednik prve vlade 
Milan Kučan, prav tako pa so 
uspehe veslačev prišli 
pozdravit mnogi športniki in 
prijatelji veslanja. Skupaj z 
njimi so si znova ogledali boj 
za prvo slovensko olimpijsko 
odličje, prav tako pa so spo-
mine na olimpijske igre v 
Barceloni obujali trije iz nek-
danjega četverca brez krmar-
ja: Jani Klemenčič, Milan 
Janša in Sadik Mujkić. Na-
mesto pokojnega Saša Mirja-
niča je v četverec ob jubileju 
sedel Sašev sin Uroš.

Vilma Stanovnik

Iztoku Čopu je trideset let za tem, ko je osvojil olimpijsko 
odličje, čestital tudi Jure Franko, ki se je srebrne olimpijske 
medalje veselil še v nekdanji Jugoslaviji, saj je bil drugi leta 
1984 v Sarajevu. / Foto: Gorazd Kavčič

Športniki in športnice 
društva Sožitje Radovljica, 
Bled, Gorje in Bohinj letos 
na tekmovanjih dosegajo 
vrhunske rezultate.

Specialna olimpiada 
Slovenije
Spomladi so se pomerili v 
zimskih športih, najprej na 
državnem alpskem mitingu 
Specialne olimpiade Slove-

nije (SOS) na Pohorju, kjer 
je bil Tadej Kramberger dru-
gi, Damjan Gerič pa četrti.
Sledil je državni turnir v 
smučarskem teku v Črni 
na Koroškem. Na progi, 
dolgi tri kilometre, je Jani 
Lukmanič (1. kat.) dosegel 
drugo mesto, Nace Men-
cinger (1. kat.) tretje, Si-
mon Pavlič (2. kat.) pa je 
bil prav tako drugi. Matjaž 
Tibola (2. kat.) je bil drugi 
na tisoč metrov.

Maja je bil v Ljubljani držav-
ni turnir v namiznem teni-
su, kjer je bil Tadej Kram-
berger (1. sk.) peti, Damjan 
Gerič (5. sk.) pa četrti.
Na državnem kolesarskem 
turnirju v Škofji Loki je Jan 
Lukanič (1. sk.) zmagal v 
preizkušnji na deset kilo-
metrov.
Državne igre SOS v plavanju 
so bile v Celju. Na 100 me-
trov prosto (1. sk.) je bil Ta-
dej Kramberger drugi, na 50 
metrov pa prvi. Na 100 me-
trov prosto (2. sk.) je bil Da-
mjan Gerič drugi.
Regijske atletske igre SOS 
so bile konec maja v Rado-
vljici. Tekmovanje je poteka-
lo po kategorijah, kjer so tek-
movalci Sožitja kar petkrat 
prišli na prvo mesto (Men-
cinger, Tibola, Humerca, 
Mira Lazarevič in Danica 
Vrankar), trikrat so bili dru-
gi in trikrat tretji.

Odlični balinarji
Nadvse uspešen je bil za-
ključek balinarske sezone. 
Enajstčlanska mešana ekipa 
pod vodstvom trenerjev 
Franca Marklja, Jožeta 
Prestrla in pomočnika Adri-

jana Vogelnika je bila ob za-
ključku 14. leta delovanja iz-
redno uspešna.
Na balinarskem turnirju 
SOS aprila v Ljubljani so bili 
v postavi Zupan, Zelič, Tibo-
la, Pavlič in Lazarevič ekipno 
drugi. Mesec dni zatem so 
prav tako v Ljubljani na dr-
žavnem balinarskem turnir-
ju v igri četverk zmagali (v 
ekipi so bili Tibola, Lazare-
vič, Bošnjak in Pavlič). Teja 
Prevec pa je bila zmagovalka 
prve skupine v bližanju, Bar-

bara Kocjančič pa zmagoval-
ka druge skupine.
Junija sta na 19. poletnih dr-
žavnih igrah SOS v Trbo-
vljah Mira Lazarevič in Si-
mon Pavlič zmagala v 
mešanih dvojicah, posame-
zno pa je bil Simon Pavlič 
zmagovalec v prvi, Nace 
Mencinger pa v drugi skupi-
ni. Miha Zupan je bil v dru-
gi skupini drugi, Mira Laza-
revič pa je bila tudi 
zmagovalka v posamezni 
razvrstitvi prve skupine.

Odlično sodelovanje
Ekipa deluje pod okriljem 
Specialne olimpiade Slove-
nije. Treningi potekajo vsak 
torek na balinišču v Rado-
vljici, člani Sožitja so istoča-
sno tudi člani Balinarskega 
kluba Društva upokojencev 
Radovljica, je pojasnil trener 
Franc Markelj. »Medgenera-
cijsko sodelovanje v smislu 
drugačnosti je izredno. Po-
moč v skrbi za urejenost ba-
linišča pa je obojestranska.«

Pozitivni učinki športa
Markelj ob tem poudarja še 
izjemne pozitivne učinke te-
lesne aktivnosti na treningih 
in tekmah pa tudi velik po-
men druženja na srečanjih 
in družabni vidik tekmo-
vanj. Obenem, pravi, za 
športnike udeležba na tek-
movanjih pomeni tudi mož-
nost za spoznavanje novih 
krajev, samo ukvarjanje s 
športom pa trudi trening 
urejenosti in discipline.
»Na državnih igrah, turnir-
jih, je najpomembnejše, da 
tekmujemo skupaj, da spoš-
tujemo druge in da spozna-
vamo prijatelje. Tako se 
bomo vsi dobro počutili,« 
pri tem poudarja Markelj, ki 
je izrazil tudi zahvalo trener-
jem in drugim delavcem, ki 
s športniki oziroma dru-
štvom sodelujejo na različ-
nih področjih, pa seveda 
tudi staršem, spremljeval-
cem in navijačem.

Marjana Ahačič

Športniki, ki trenirajo in tekmujejo pod okriljem društva Sožitje, so se letos izvrstno odrezali na igrah specialne olimpiade, 
posebej imenitne uspehe pa so dosegali v balinanju.

Odlični nastopi športnikov Sožitja

Prejšnji teden je minilo trideset let, odkar sta veslača Iztok Čop in Denis Žvegelj osvojila prvo 
olimpijsko kolajno za Slovenijo, saj sta bila na veslaški tekmi v dvojcu brez krmarja v Barceloni tretja. 
Dan kasneje so se druge kolajne veselili člani četverca brez krmarja, ki so prav tako osvojili tretje mesto.

Veselje ob spominih

Ekipa državnih iger specialne olimpiade

Udeleženci državnega balinarskega turnirja Specialne 
olimpiade Slovenije

»Danes imam na tiste čase zgolj še lepe 
spomine. Slabe spomine in morebitne probleme 
vedno hitro pozabiš. Všeč mi je, ker smo se po 
daljšem času znova našli tisti, ki smo se veselili 
prvih dveh kolajn v Barceloni.«

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno 
rad in ji želi vse 
najboljše. Prebrali 
boste zgodbe 
o dveh mladih 
zdravnikih, ki 
povsod naletita 
na ovire, o eni 
od številnih 
radijskih postaj 
na naših tleh, o 
pasjem prijatelju, 
katerega družba je 
velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 200 strani, trda vezava

EUR

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

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Od 12. avgusta do 10. septembra
Petek, 12. avgust

Slovenski večer pri Avseniku, ob 19:00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

40. Festival Radovljica 2022, ob 20:00, Bojan Čičić, baročna violina, 
Bachove sonate in partite – 1. del, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine*

Nak, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 13. avgust
Minioni: Grujev vzpon, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

40. Festival Radovljica 2022, ob 20:00, Bojan Čičić, baročna violina, 
Bachove sonate in partite – 2. del, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine*

Nak, ob 20.00, grozljivka, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 14. avgust
Minioni: Grujev vzpon, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Tajni agent 117: iz Afrike z ljubeznijo, ob 20.00, parodija, Linhartova 
dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 15. avgust
Leška tržnica, od 15.30 do 19.30, rokodelska tržnica, delavnica obliko-
vanja gline na vretenu, likovna delavnica, nastop Pihalnega orkestra 
Lesce, vaško jedro pred cerkvijo v Lescah

Torek, 16. avgust
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Ansambel Phaedrus, Miriam 
Trevisan, sopran, Renesančna glasba za ansambel prečnih flavt, cer-
kev sv. Petra, Radovljica*

Petek, 19. avgust
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Aco Aleksander Biščević, tenor 
in klavir, Pollini, Mozart in Bellini, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine*

Hiter kot strel, ob 20.00, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 20. avgust
DC liga super ljubljenčkov, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Thor: Ljubezen in grom, ob 20.00, akcijsko-pustolovski film, Linharto-
va dvorana Radovljica*

Nedelja, 21. avgust
DC liga super ljubljenčkov, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Márton Borsányi, orgle, Večer-
nice v Hamburgu, cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo*

Dobri šef, ob 20.00, komedija, Linhartova dvorana Radovljica*

Torek, 23. avgust
40. Festival Radovljica 2022, ob 20.00, Ansambel Die Singphoniker, 
Carl Orff in Comedian Harmonists, Baročna dvorana Radovljiške 
graščine*

Četrtek, 25. avgust
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

Zgodba moje žene, ob 19.00, romantična drama, Linhartova dvorana 
Radovljica*

Orkester, Poletni kino, ob 20.30, komična drama, Grajski park Rado-
vljica/v primeru dežja ODPADE

petek, 26. avgust
Življenje in delo bratov Zupan in poklon ob obnovljenem spomeniku, 
ob 19.00, Cerkev v Kamni Gorici

Festival Avsenik, ob 20.00, Mednarodni dan »Na avtocesti«, Ansam-
bel Saša Avsenika, Gregor Avsenik (SLO), Obrekrainer Power (A), Die 
Kathreiner mit Anita Zore (D), Pajdaši (SLO), Mißebner Trio (A).., 

Gostilna in restavracija Avsenik, prireditveni šotor, Begunje na Go-
renjskem*

Glasba mladih, ob 20.00, koncert, cerkev sv. Petra, Radovljica

Impro v Radol'c, ob 21.00, zabaven večer v družbi improvizatorjev, vrt 
Radovljiške graščine*

Sobota, 27. avgust
Dnevi večno mladih fantov in Koncert pihalnih orkestrov, 6.00–22.00, 
6.00 48. pohod Večno mladih fantov na Stol, 17.00 Koncert pihalnih 
orkestrov v Grajskem parku in na Linhartovem trgu, 20.30 koncert Bid 
Bang z gostom Mitjem Šinkovcem, Linhartov trg, Radovljica

Langusovi dnevi, 9.00–18.00, 22. slikarska kolonija Kamna Gorica, 
9.00–17.00 pokal Kamne Gorice v prstometu, Športni park Kamna 
Gorica, 17.00 pozdrav prazniku s prijatelji iz Šempasa, kulturna prire-
ditev, Dom krajanov Kamna Gorica

Zgodbice z gore, 10.00, pripovedovanje za otroke, obvezne prijave, 
Alpski smučarski muzej, Begunje na Gorenjskem

DC liga super ljubljenčkov, ob 16.00, animirani film, sinhronizirano, 
Linhartova dvorana Radovljica*

Dobri šef, ob 18.00, romantična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Festival Avsenik, 20.00, Avsenikov dan »Lepo je biti muzikant«, An-
sambel Saša Avsenika v razširjeni zasedbi, Gregor Avsenik, Monika 
Avsenik, Avsenikov tercet – Alfi Nipič, Jožica Svete, Joži Kališnik, Hišni 
ansambel Avsenik, Renato Verlič, Igor Podpečan, Niki Legat, Andrej 
Toplišek, Sandra Križan, Dejan Dogaja ..., Gostilna in restavracija Av-
senik, prireditveni šotor, Begunje na Gorenjskem*

Moški, ob 20.15, drama, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 28. avgust
Langusovi dnevi, ob 10.00, pohod okrog Kamne Gorice, zbor v Špor-
tnem parku Kamna Gorica, 14.00 Družinsko športno popoldne, Špor-
tni park Kamna Gorica

DC liga super ljubljenčkov, ob 16.00, anim. film, sinhronizirano, Lin-
hartova dvorana Radovljica*

Festival Avsenik, ob 17.00, Slovenski dan, »Slovenija, od kod lepote 
tvoje«, Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik, Monika Avsenik, 
Š'ta godba, Veseli Begunjčani, Ansambel Banovšek, Slovenski zvoki, 
Vražji muzikanti  ..., Gostilna in restavracija Avsenik, prireditveni šo-
tor, Begunje na Gorenjskem*

Orkester, ob 18.00, komična drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Moški, ob 20.00, drama, triler, Linhartova dvorana Radovljica*

Četrtek, 1. september
Zaplešimo v novo šolsko leto, ob 18.00, plesna delavnica, izberi film-
ske plakate za učbenike, koncert Fadeouts  in Okusi Radol'ce (ob 
19.00), Linhartov trg, trg pred cerkvijo, Radovljica

Petek, 2. september
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

Impro v Radol'c, ob 21.00, zabavni večer v družbi improvizatorjev, vrt 
Radovljiške graščine*

Langusovi dnevi, ob 18.00, odprtje razstave, Dom krajanov Kamna 
Gorica

Sobota, 3. september
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev, 
rokodelskih izdelkov in starin, Eko kotiček, Linhartov trg, trg pred 
cerkvijo

Langusovi dnevi, od 10.00 do 14.00 ustvarjalne delavnice Kamna Go-
rica, od 10.00 do 13.00 Dobrodošli v našem kraju: vodeni ogledi, od-
prta vrata Mežnarije in Šparovčeve kovačnice, Kamna Gorica, 15.00 
Langusov tek, start Pod lipo, Kamna Gorica

Nedelja, 4. september
Zgodbe tovarne Elan, od 10.00 do 18.00, 1. nedelja brezplačen vstop, 
Alpski smučarski muzej, Begunje na Gorenjskem

Četrtek, 8. september
Ekološko vrtnarjenje, ob 18.00, delavnice ekološkega vrtnarjenja z 
Moniko Brinšek, obvezne prijave, Vrbnje

Petek, 9. september
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avse-
nik, Begunje na Gorenjskem*

Tradicionalni Langusovi dnevi tudi letos prinašajo ustvarja-
nje, glasbo, kulturo, šport in prijetno druženje, zagotavljajo 
v Kamni Gorici, kjer so pripravili pester program tako za ot-
roke kot za odrasle. Prva v sklopu prireditev bo v petek, 26. 
avgusta, ko bodo v cerkvi ob 18. uri pripravili uvodno priredi-
tev, na kateri bo predstavljeno življenje in delo bratov Zupan, 
znamenitih izdelovalcev orgel. V soboto sledi že 22. slikarska 
kolonija ter tudi v nedeljo še različne športno-družabne pri-
reditve. Prvi petek v septembru bo ob 18. uri odprtje razstave 
del, nastalih na slikarski koloniji; na ogled bo do 10. sep-
tembra, v soboto, 3. septembra, pa bodo pred Domom prip-
ravili še ustvarjalne delavnice, dan odprtih vrat muzejske 
hiše Mežnarija in Šparovčeve kovačnice, vodene oglede 
Kamne Gorice in na koncu še Langusov otroški tek. Priredi-
tev Kamna Gorica praznuje bo v soboto, 10. septembra, ob 
17. uri v parku pod lipo, ko bodo ob nastopu MePZ Lipnica s 
prijatelji podelili tudi priznanja krajevne skupnosti.

Konec avgusta spet Langusovi dnevi

Sobota, 10. september
Langusovi dnevi, ob 17.00, Kamna Gorica praznuje z MePZ Lipnica in 
prijatelji, Pod lipo, Kamna Gorica

Pohodniški dan z veselimi Begunjčani, med 9.00 in 16.00, 9.00 vode-
ni pohodi, 12.00 koncert Veseli Begunjčani na Poljški planini

Razstave in projekti
Pokukaj med vrstice: Pravljičarka lepih besed, junij–september, lite-
rarni kviz ob 100-letnici Ele Peroci, Knjižnica ATL

Poletavci in NajPoletavci, 10. 6–10. 9, poletna bralna akcija za otroke 
in mladino, Knjižnica ATL

100 let, polnih vsega dobrega, od junija do oktobra, razstava ob 
100-letnici Gorenjke, od torka do nedelje med 10.00 in 18.00, razstav-
ni hodnik Radovljiške graščine

Igrivo poletje, 22. 6–27. 8, razstava likovnih izdelkov učencev OŠ ATL 
Radovljica iz oddelkov podaljšanega bivanja, Knjižnica ATL

Karel Plemenitaš, 1. 7–30. 8, pregledna razstava del akademskega sli-
karja, na ogled od torka do nedelje med 10.00 in 12:00 ter 17.00 in 
19.00, Galerija Šivčeva hiša

SAVA in njeni pritoki, 12. 7–14. 9, razstava, na ogled v času obiskov, v 
razstavišču avle Doma dr. J. Benedika

V 'FIGL' po film in glasbo: Kinobalon, ves mesec julij in avgust, v 
knjižnici vas čaka počitniški nabor kvalitetnih filmov in risank, Knjižni-
ca ATL

Ročna dela, ves mesec julij in avgust, razstava izdelkov članic Sekcije 
ročnih del, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Lesce, Knjižni-
ca Lesce

Pisane počitnice, ves mesec julij in avgust, razstava likovnih izdelkov 
učencev podaljšanega bivanja 2. a razreda OŠ ATL Radovljica, Knjižni-
ca Lesce

Poletni živžav, ves mesec julij in avgust, razstava likovnih izdelkov 
otrok iz skupine Pikapolonice Vrtca Kropa, Knjižnica Kropa

Počitnice, ves mesec julij in avgust, razstava likovnih izdelkov učencev 
4. a POŠ Begunje, Knjižnica Begunje

Bralni izziv, ves mesec julij in avgust, nagradna poletna bralna akcija, 
vse enote knjižnice ATL

Muzej pripoveduje – 70 let Kovaškega muzeja, od torka do nedelje 
med 10.00 in 18.00, Kovaški muzej Kropa*

MOJE MESTO, ves september, fotografska razstava gorenjskih foto-
grafskih društev in klubov, na ogled od torka do nedelje med 10.00 in 
12.00 ter 16.00 in 18.00, Galerija Šivčeva hiša

Ako ne pridete, vas privedejo orožniki! Ves mesec september, razstava 
Gorenjskega muzeja o temni plati Gorenjcev v preteklosti, Knjižnica 
ATL

Spominska soba skladatelja Uroša Kreka (1922–2008). Spominska 
soba. Ogled je mogoč od torka do nedelje med 10.00 in 18.00, Rado-
vljiška graščina

Razstava del 22. slikarske kolonije, 2. 9–10. 9 med 17.00 in 19.00 ali 
po dogovoru, Dom krajanov Kamna Gorica

Kulturno društvo Sotočje v 
ponedeljek, 15. avgusta, v žu-
pnijski cerkvi svetega Petra v 
Radovljici ob 19. uri organizi-
ra koncert stare glasbe, na 
katerem bosta nastopila dva 
mlada glasbenika domačina: 
violinist Timotej Willewaldt 
ter pevka in organistka Lara 
Willewaldt. Timotej se sicer 
letos v Radovljici predstavlja 
tudi s ciklom koncertov pod 
imenom Slovenski mladi 
abonma, kjer se bo skupaj 
predstavilo več kot 20 mla-
dih glasbenikov in deset 
skladateljev.

V cerkvi koncert stare 
glasbe
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Dokumentarni film Ena za 
reko: Zgodba Save, ki ga ta 
čas predvajajo na poletnih 
projekcijah po Sloveniji, si je 
bilo nedavno možno ogleda-
ti tudi na Šobcu ob Savi Do-
linki in v Grajskem parku v 
Radovljici. Film prikazuje 
podvig kajakašev, ki so pre-
veslali vseh 251 kilometrov 
Save v Sloveniji, ter lepote in 
potencial naše najdaljše reke 
ter hkrati opozarja na posle-
dice poseganja vanjo, kako 
smo jo načeli s hidroelek-
trarnami in industrijo … Za 
projektom stoji pretežno go-
renjska ekipa pod vodstvom 
Radovljičana Roka Rozma-
na, kajakaša, biologa, nara-
vovarstvenika in ustanovite-
lja gibanja Balkan River 
Defence, ki se zavzema za 
ohranjanje rek na območju 
Balkana. Poleg Rozmana sta 
bila v projekt vpeta še dva 
Radovljičana: režiser Rožle 
Bregar in Tadej Gorzeti, vso 
pot asistent na terenu, ter 
igralka radovljiških korenin 
Sabina Kogovšek, ki v filmu 
pripoveduje zgodbo Save.

Ne zavedamo se, kaj 
imamo
Rozman je pojasnil, da so se 
v zadnjih šestih letih osredo-
točali na številne reke na 
Balkanu in tudi Sočo, Save, 
njegove domače reke, pa ni-
koli niso zares pokazali. 
»Nato je na žalost prišlo še 
do načrta za gradnjo od 10 
do 12 jezov na Srednji Savi, 
zato smo se odločili pozor-
nost posvetiti tej reki.« Film 
so posneli junija lani, ko je 
snemalna ekipa spremljala 
štiri kajakaše – Rozmana, 
Carmen Kuntz, Branka Djo-
kovića in Bora Miheliča, ki 

so preveslali celoten tok 
Save vključno njenima izvir-
nima krakoma Savo Dolinko 
in Savo Bohinjko. Za vesla-
nje od Podkorena in Bohinja 
do hrvaške meje so potrebo-
vali enajst dni. »Ves čas smo 
bili za vodo, tam spali, jedli, 
se družili z ekipo ter reko 
doživeli tako, kot je treba: v 
dežju, soncu, tam, kjer je 
divja, in pri jezovih. Precej 
smo jo že uničili, vmesni 
deli, ki se jih nismo preveč 
dotikali, pa so neverjetno 
lepi. Sploh se ne zavedamo, 
kaj imamo,« je poudaril 
Rozman.
Kot ugotavlja, je Sava na Go-
renjskem lepa, sploh bohinj-
ski krak. »Sta pa Sava Bo-
hinjka in Sava Dolinka 
povsem različni, prva je 
temno zelena, druga svetlo 

modra, razlikujeta se po pro-
diščih, skozi kakšno dolino 
tečeta. Ko se pod Radovljico 
zlijeta skupaj, kar težko ver-
jameš, da sta to kraka iste 
reke. Dolinka je bolj uničena 
z jezovi in tovarno na Jeseni-
cah, je pa zato del v povirju 
Brje pri Bledu toliko lepši, 
pa tudi odsek od Kranjske 
Gore do Jesenic je zelo lep.«
Film prikaže tudi pestrost 
živalskega sveta v Savi in ob 
njej ter naravo. Med zanimi-
vimi živalmi na gorenjskem 
delu Save je Rozman omenil 
povodnega kosa, sulca, 
vidro, ptico mali deževnik, 
sivo čapljo, bobra  ... Med 
spustom po reki so popisali 
tudi vrste ptic in v dogovoru 
z raziskovalci ljubljanske bi-
otehniške fakultete jemali še 
vzorce vode za raziskavo, ki 

bo na podlagi delčkov DNK-
-ja, ki so se ujeli na filter, po-
kazala, kakšna je pestrost 
vrst rib vzdolž cele Save v 
Sloveniji.

Negotova prihodnost
Rozmana je navdušila tudi 
Srednja Sava med Medvoda-
mi in Zidanim Mostom, 
hkrati pa je zaskrbljen glede 
načrtovane izgradnje od 10 
do 12 hidroelektrarn med 
Tacnom in Zidanim Mo-
stom. »To pomeni serijo aku-
mulacij, mrtvih jezer, ki bi 
ob poletnih sušah grdo smr-
dela, zato bi se lahko poslovi-
li od potenciala za turizem in 
mnogih živali. Uničili bi ene-
ga zadnjih odsekov divje 
reke, ki jih še imamo. In če 
kdo ne verjame, da jezovi 
niso ultra zelena optimalna 
rešitev, naj se zapelje na aku-
mulacije na Spodnji Savi. V 
Brežicah je ekološka kata-
strofa,« je opozoril Rozman 
in dodal, da je na Savi že se-
daj 16 jezov, nakar od hrva-
ške meje do izliva reke v Do-
navo ni niti enega več.
Film bodo do septembra pri-
kazali na 28 poletnih projek-
cijah po Sloveniji, jeseni bo 
šel v kinodvorane ter nato še 
na filmske festivale po Slo-
veniji in v tujini. Rozman 
upa, da film ne bo konec, 
temveč začetek neke nove 
zgodbe in da bo spodbudil 
pogovore o Savi in njeni pri-
hodnosti.
Ob filmu je izšel tudi kajaka-
ški vodnik po Savi, v kate-
rem so reko razdelili na 16 
kajakaških etap, poleg tega 
pa so predstavili živalski in 
rastlinski svet ob Savi. Gre 
za neverjetno reko, ki se jo 
splača doživeti, in to ne 
samo s čolna, je še poudaril 
Rozman.

Brzica Kredar na Savi pri Radovljici / Foto: Mitja Legat

Letos smo se z družino 1. ju-
lija mudili v Radovljici in pri 
športnem parku zagledali 
kosa (Turdus merula) – del-
nega albina. Ko sem ugledal 
črno-bel pisan odrasel ose-
bek, mi je srce začelo hitreje 
biti, saj je bilo to šele moje 
drugo opazovanje take ptice.

Za pomanjkanje pigmenta, 
ki daje barvo perju, koži, la-
sem ..., je vzrok redka gen-
ska bolezen. Da se ta motnja 
dejansko uresniči, mora ose-
bek podedovati dve kopiji 
okvarjenega gena – po enega 
od vsakega starša. Pri ljudeh 
se to zgodi le enkrat na dvaj-
set tisoč rojstev, pri živalih 
pa je to še velikokrat redkeje. 
Osebki s to boleznijo v na-
ravnem okolju imajo na-
mreč malo možnosti, da 
spolno dozorijo. Brez narav-
ne varovalne barve jih plenil-
ci veliko hitreje opazijo in 

uplenijo. Tudi njihov vid je 
slabši in zelo vpliva na mož-
nost boja za obstanek in s 
tem dolgega življenja.
Perje albino ptic je običajno 
povsem belo in se največ po-
javlja pri kosih, vranah in 
golobih. Pri kosu v Radovlji-
ci je bilo zanimivo, da je od-
rasel osebek nosil hrano v 
gnezdo, ki je bilo v košati 

smreki. Samica ga je izbrala 
za partnerja kljub nenavadni 
obarvanosti. Te se pri izbiri 
najbolj zanesejo prav na 
obarvanost, ki je odraz kon-
dicije samca. Zanimalo me 
je, kakšni bodo mladiči. Gle-
de na opisano genetiko je 
bilo izjemno malo možnos-
ti, da bi tudi mladiči imeli 
pomanjkanje melanina, ki 
perje normalno obarva. Po 
14 dneh opazovanja in foto-
grafiranja sem opazil enega 
samega speljanega mladiča 
– povsem normalno obarva-
nega.

Boris Kozinc
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Dokumentarni film Ena za reko: Zgodba Save prikazuje dogodivščine štirih kajakašev, ki so v celoti 
preveslali najdaljšo slovensko reko, hkrati pa opozarja na njeno negotovo prihodnost. Za filmom stoji 
pretežno gorenjska ekipa na čelu z Radovljičanoma – idejnim vodjem projekta Rokom Rozmanom in 
režiserjem Rožletom Bregarjem.

Za ohranitev Save

Rok Rozman in Carmen Kuntz, dva od štirih kajakašev, ki so preveslali vseh 251 kilometrov 
Save v Sloveniji z namenom, da opozorijo na lepote reke in grožnje, ki jih predstavljajo 
tako pretekli kot načrtovani posegi v njeno strugo / Foto: Katja Jemec

Samica ga je izbrala za partnerja kljub nenavadni 
obarvanosti.

Črno-beli kos  
v Radovljici

Kos, delni albin, je nosil hrano v gnezdo, ki je bilo v košati 
smreki. / Foto: Boris Kozinc

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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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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