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Obletnica
Čebelarskega
centra

Novi direktor
zdravstvenega
doma

Desetletnico delovanja so
zaznamovali s celodnevno
slovesnostjo.

Vodenje Zdravstvenega doma
Radovljica je z junijem prevzel Rok
Müller.
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Sprejem za najboljše

Ob dnevu
državnosti

Župan Ciril Globočnik je tudi letos pripravil sprejem za uspešne osnovnošolke in osnovnošolce.
Čestital jim je na prireditvi v Baročni dvorani Radovljiške graščine.

Osrednja občinska slovesnost ob dnevu
državnosti bo na predvečer praznika pri Lipi
samostojnosti v Radovljici, pred tem bo start
jubilejne, desete Radol'ške 10ke, v grajskem
parku pa zvečer še koncert skupine Orlek.

Marjana Ahačič
Župan Ciril Globočnik je
prejšnjo sredo v Baročni
dvorani Radovljiške graščine
sprejel devetošolce, ki osnovno šolo zaključujejo z najboljšim uspehom.
V šolskem letu 2021/2022 je
deveti razred osnovnih šol
Antona Tomaža Linharta
Radovljica, Frana Saleškega
Finžgarja Lesce, Staneta Žagarja Lipnica in Antona Jan-

še Radovljica obiskovalo 207
učenk in učencev. Med njimi jih je 45 doseglo odličen
uspeh v vseh razredih osnovne šole oziroma povprečje
vseh ocen najmanj 4,5.
Župan Ciril Globočnik jim
je čestital na sprejemu v Baročni dvorani Radovljiške
graščine. V nagovoru je spomnil, da jih z odhodom v
srednje šole čaka novo življenjsko obdobje, in jim
tudi na tej poti zaželel veliko

uspeha. Poudaril je, da občina Radovljica potrebuje ljudi
z znanjem in inovativnostjo,
zato upa, da bodo ostali in
delali v naši občini. Izrazil je
tudi zadovoljstvo, da so v občini dobri pogoji za osnovno- in srednješolsko izobraževanje.
Učencem je izročil priznanja ter knjižna darila. Prejeli
so jih: Aljaž Ipavec, Lana
Prezelj, Taja Prezelj, Anže
Smajić, Maks Žerko, Zoja

Gaber, Pavla Kavčič, Neža
Knežević, Sarah Persyn,
Gaja Peternel in Lana Grilc
Rozman z OŠ F. S. Finžgarja Lesce.
Z OŠ Staneta Žagarja Lipnica so letošnji prejemniki priznanj za najboljše učence:
Ema Češarek, Rok Pfajfar,
Neža Vouk, Miha Švab,
Oskar Blaznik, Julian Aljaž
Loy in Nina Svetelj.

Marjana Ahačič
Občinska slovesnost ob dnevu državnosti pri Lipi samostojnosti v Radovljici bo na
predvečer praznika, v petek,
24. junija, ob 18. uri. V kulturnem sporedu v režiji
Roka Andresa bosta nastopila Pihalni orkester Lesce in
pevka Flora Ema Lotrič.
Že pred tem, ob 16. uri, bo
na tem mestu start otroških
tekov na 500 in 1500 metrov, ob 18.30 pa še start že
10. Radol'ška 10ke. Krožna
trasa teka bo speljana po
središču mesta s startom in
ciljem pri Lipi samostojnosti. Odsek Gorenjske ceste
od lipe do Linhartovega trga
bo zato zaprt za promet od
15.30 do 20.30. Organizatorji stanovalce in obiskovalce prosijo za razumevanje. Tek organizira Športna
zveza Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje s Klemenom
Dolencem v sodelovanju z
Občino Radovljica in Prostovoljnim gasilskim društvom Radovljica.
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Ob 10. obletnici Radol'ške
10ke pa zanimiv spremljevalni program pripravlja Turizem in kultura Radovljica.
Tako bodo v Grajskem parku že od 14. ure različne delavnice za otroke, ob 21. uri
pa še koncert skupine Orlek
ob kulinarični ponudbi Okusov Radol'ce. Na odru v
Grajskem parku bodo zvečer
razglasili tudi zmagovalce
Radol'ške 10ke.
V Baročni dvorani Radovljiške graščine bo 24. junija ob
19.30 letni koncert Moškega
pevskega zbora Triglav Lesce Bled. V Kropi pa bo dnevu državnosti posvečen koncert Don Giovanni v okviru
IX. Festivala gledališča –
Kropa 2022 – Festum Theatri v organizaciji Kulturnega
društva Kropa. V dvorani
Kulturnega doma bodo 24.
junija ob 20. uri nastopili
Luka Železnik na flavti, Ana
Julija Mlejnik na violini,
Nejc Mikolič na violi in Tamara Gombač na violončelu.
Vstop na vse prireditve ob
dnevu državnosti je prost.

OBČINA RADOVLJICA

AKTUALNO

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Turizem pred poletjem

Vurnikovi dnevi

Mošenjski tek uspel

Okusi piva

Spodbuda obisku po vsej destinaciji in potreba po trajnostni mobilnosti

Sklop prireditev, ki osvetljujejo življenje in delo arhitekta ter obenem zaznamujejo
radovljiški krajevni praznik.

Zmagovalca sta Andrej Mikelj v moški konkurenci in
Anje Zima med ženskami.

Prvi junijski konec tedna v
Radovljici je bil namenjen festivalu Okusi piva.
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Vabim vas na občinsko slovesnost
24. junija 2022 ob 18. uri pri Lipi samostojnosti,
10. Radol'ško 10ko in koncert skupine Orlek
v Grajskem parku v Radovljici.
www.radovljica.si
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V imenu Občine Radovljica čestitam
ob dnevu državnosti.

Ciril Globočnik
ŽUPAN
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Turizem pred poletjem

Obvladovanje prometa
Marjana Ahačič
Dober obisk turističnih središč pomeni tudi večji pritisk na infrastrukturo najbolj obremenjenih občin.
Dodatno zagato povzročajo
aktualne investicije v javno
infrastrukturo, ugotavljajo
tudi župani Zgornje Gorenjske. Težave lahko vsaj delno
ublažijo z vključevanjem
vseh deležnikov, od policije
in redarjev do lokalnih prebivalcev, pri reševanju pa so
pomembne točne in ažurne
informacije o stanju na ce-

stah in morebitnih omejitvah, poudarjajo.
Policijske postaje, inšpektorati in redarstva ter lokalne
skupnosti so se obvezali, da
bodo storili vse za večjo pretočnost prometa, dobro signalizacijo, vezano na možnosti parkiranja, in
preprečevanje divjega kampiranja. Skupnost Julijske
Alpe,občine in TNP ter drugi deležniki pa pripravljajo
skupen projekt spodbujanja
uporabe javnega prometa s
tem, da bodo poleti dodali
nove avtobusne povezave.

Zavod za turizem in kulturo spodbuja obisk po vsej destinaciji in poudarja potrebo po trajnostni
mobilnosti, zato ves čas širijo mrežo pohodniških in kolesarskih poti. Tudi poleti vrhunska kulinarika
in bogat program prireditev.
Marjana Ahačič
Radovljica ni le staro mestno
jedro, tu so tudi čudovita narava, kulturne znamenitosti
na podeželju in prikupne vasice, kjer lokalni turistični
vodniki znajo pripovedovati
izjemne zgodbe krajev in
ljudi. Vse to je najlažje in
najbolje združiti na izletu s
kolesom, še zlasti ker obiskovalci po podeželju vodijo
trase turnokolesarskega
omrežja destinacije, poudarjajo na občinskem zavodu za
turizem, kjer so tik pred začetkom poletja predstavili
glavne poudarke prihajajoče
turistične sezone.

OBČINA RADOVLJICA

Razpis za priznanja odličnim dijakom

Občinska uprava Občine Radovljica

Za pohodnike in planince

www.radovljica.si

V 7. številki Deželnih novic, ki so izšle 3. 6. 2022, in na spletnih
straneh www.radovljica.si v zavihku Razpisi in objave je objavljen občinski razpis, na katerega se lahko prijavijo dijaki, ki
so v šolskem letu 2021/2022 zaključili srednješolsko šolanje
z odličnim uspehom v vseh štirih letnikih, in zlati maturanti.
Prejeli bodo priznanje in denarno nagrado. Rok za oddajo
vlog je petek, 22. 7. 2022.

OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Občina Radovljica obvešča, da bo 24. 6. 2022 na spletni
strani Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in
objave objavljen

Nadgrajena kolesarska
ponudba

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične
sakralne kulturne dediščine na območju
občine Radovljica v letu 2022
Rok za oddajo vlog je 13. 7. 2022.

Občinska uprava Občine Radovljica
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Predvsem so poudarili pohodništvo in kolesarjenje kot
glavni aktivnosti, ki v zadnjem obdobju privabljata
vse več gostov. Letos so zato
pripravili novo karto pohodniških poti po Radovljici,
na kateri je podrobneje predstavljenih 12 tematskih poti,
vanjo pa je vrisanih še 13 planinskih ter drugih poti, je
povedala Kaja Beton, v. d. direktorice zavoda Turizem in
kultura Radovljica. Tematske poti so predstavljene s
kratkimi opisi v slovenskem,
angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, QR koda
pa vodi do navigacije, več informacij in možnosti prenosa GPX-sledi.

Kolesarsko ponudbo destinacije so nadgradili lani, ko
je Turizem Radovljica v sodelovanju s kolesarskimi vodniki in gorskimi kolesarji
pripravil omrežje turnokolesarskih poti. Kot je pojasnil
Gašper Budkovič, kolesarski
vodnik in zunanji sodelavec
Turizma pri snovanju
omrežja, je uporabnikom
trenutno na voljo osem krožnih turnokolesarskih tras,
ki povezujejo kraje in naravo
na območju Radovljice, Begunj, Lipniške doline, Žirovnice in Bleda. "Skupna jim
je vožnja po podeželju, skozi
gozdove, čez travnike. Trase

Zavod za turizem je novosti in poudarke letošnje poletne turistične sezone predstavil na
kratkem kolesarskem izletu po manjših krajih v občini. / Foto: Marjana Ahačič
so zastavljene tako, da vključujejo zanimivosti, saj s tem
spodbujajo obisk na trajnosten način. Naklon in zahtevnost terena pa sta pri vsakem izletu drugačna. Poti v
naravi niso označene, gostje
pa se lahko na traso podajo s
pomočjo GPX-sledi ali navigacije preko aplikacije OutdoorActive."

Poudarek na kulinariki
ostaja
Poudarek ostaja tudi na kvalitetni ponudbi kulinarike,
ki jo povezuje uveljavljeni
projekt Okusi Radol'ce. Vanj
so vključeni gostinci, ki po
mnenju kulinaričnih kritikov predstavljajo najboljše
izbrane restavracije in gostilne v občini, hkrati pa si pri-

šče Draga in Gostišče Tulipan, pridružili pa so se nam
tudi novi člani, Šmeks Lounge Bar in Baffi House of Pizza iz Radovljice ter Restavracija Manu iz Žirovnice.
Slednja sicer ni v občini Radovljica, a se trudimo delovati čez meje občine, saj verjamemo, da je uspeh možen
le ob povezovanju in sodelovanju s skupnim ciljem," je
pojasnila Kaja Beton.

Bogat poletni program
prireditev
Bogat je tudi napovedani
program poletnih prireditev;
že junija so spet organizirali
odmeven Festival piva, teden dni za njim je staro mestno jedro gostilo mednarodni festival swinga Shake

Uporabnikom je na voljo osem krožnih
turnokolesarskih tras, ki povezujejo kraje in
naravo na območju Radovljice, Begunj, Lipniške
doline, Žirovnice in Bleda. Trase so zastavljene
tako, da vključujejo zanimivosti, saj s tem
spodbujajo obisk na trajnosten način.
zadevajo za povezovanje z
lokalnimi pridelovalci ter
medsebojno sodelovanje.
Tik pred letošnjo sezono sta
kulinarična kritika obrate
ponovno obiskala ter jih ocenila. "Zelo nas veseli, da sta
dva obrata svojo oceno izboljšala, in sicer sta to Gosti-

the Change, 13. junija se je v
Kropi začel IX. Festival gledališča, 23. junija pa bo na
gradu Kamen in ob arheološkem najdišču Vila rustica v
Mošnjah tudi letos tradicionalna prireditev O kresi se
dan obesi. Dan kasneje bo v
Radovljici potekal 10. Radol-

ški tek, ki ga bo tokrat spremljal koncert v parku, na katerem bodo nastopili
legendarni Orleki, za kulinariko pa bodo poskrbeli Okusi Radol'ce.
Julija bodo tudi letos na trgu
potekali četrtkovi koncerti s
ponudbo ulične prehrane,
ljubitelji filma pa bodo prišli
na svoj račun na poletnem
kinu. Avgusta sta glavna dogodka 40. Festival Radovljica ter Festival Avsenik, so še
pojasnili na Turizmu Radovljica.

Največ gostov junija in
avgusta
"Ocenjujemo, da se je sezona
začela dobro in enako pričakujemo tudi nadaljevanje,"
pravi Kaja Beton. "Največji
naval gostov je tudi letos pričakovati julija in avgusta, želimo pa si podaljšanje sezone
ter obiska v mesec september, morda oktober."
Čeprav so v času pred epidemijo slovenski gostje ustvarili manj kot pet odstotkov
vseh nočitev, si želijo, da bi
domači gostje tudi po sprostitvi potovanj v tujino ostali
redni obiskovalci. "Verjamemo namreč, da je ponudba
destinacije dovolj privlačna
tudi za goste iz Slovenije, ki
imajo v Radovljici kaj početi
ne le na dnevnem izletu,
temveč tudi na različno dolgih počitnicah," še poudarja
Betonova.

Sprejem za najboljše
1. stran
Na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica so
letošnji prejemniki priznanj
za najboljše učence: Anja
Gale, Lana Janc, Anika Knific, Lina Rovanšek, Nana
Rozman Markizeti, Nadja
Štefančič, Tinka Turk, Lejla
Vogelnik, Tevž Arnol, Pia
Brajlih Novosel, Hana Dela-

nović, Matevž Erman, Nika
Klinar, Klara Koselj, Maša
Nose, Nejc Jalen, Manca Kariž, Lanai Mikelj, Zala Reberšak, Špela Sfiligoj, Danaja Jesenko, Tibor Oblak,
Lara Pavlovič, Julija Sever,
Lovro Troppan, Mak Detela
in Ema Novak.
Podelitev priznanj so z glasbenimi nastopi spremljali
učenci glasbene šole.

Nastopili so učenci Glasbene šole Radovljica, med njimi
Jakob Arih, učenec Marka Možine. / Foto: Gorazd Kavčič
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Predstavili aktualne
občinske projekte
Župan Ciril Globočnik in direktorica občinske uprave Alenka Langus sta prejšnji teden predstavila
aktualne občinske naložbe in izvajanje projektov participativnega proračuna.
Marjana Ahačič

Rekonstrukcija Železniške
ulice v polnem teku

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Zgornje Save – Občina Radovljica, ki zajema izgradnjo
kanalizacijskega sistema in
črpališč na Spodnjem Lancovem ter navezavo na obstoječo čistilno napravo v
Radovljici, je med večjimi
naložbami v komunalno infrastrukturo v občini. Kanalizacija na Spodnjem Lancovem je zadnji večji odsek v
aglomeraciji Radovljica,
dolg skoraj šest kilometrov.
Po končanju projekta bo 335
prebivalcev naselja Spodnje
Lancovo priključenih na
ustrezen sistem odvajanja in
čiščenja odpadnih voda. Deloma bo v okviru obnovljeno
tudi vodovodno omrežje in
urejene javne površine.

Občina obnavlja tudi cestni
odsek Železniške ulice in
Rožne doline v Lescah med
železniško postajo Lesce in
uvozom h Gorenjki v dolžini
560 metrov. Dela bodo končana do konca oktobra; preplastitev cestišča pa je predvidena že v septembru.
Rekonstrukcija obsega ureditev ceste v širino šest metrov z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom v
širini 1,25 metra, izvennivojskim pločnikom v širini 1,6
metra, ureditvijo kanalizacije, obnovo vodovoda ter ureditvijo javne razsvetljave. Za
izvedbo projekta je potrebno
tudi sodelovanje ministrstva
za infrastrukturo, ki bo porušilo del objekta Rožna dolina 2 v njihovi lasti, saj sega
v območje načrtovane razširjene ceste, je pojasnila direktorica občinske uprave Alenka Langus.
Vrednost investicije znaša
približno 750 tisoč evrov in
je sofinancirana s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu projekta ureditve kolesarskih povezav Radovljice z zalednimi
naselji.
Tudi rekonstrukcija radovljiškega kopališča poteka po
načrtih, sta povedala župan
in direktorica občinske uprave, prav v teh dneh pa se začenja urejanje zunanjosti
podružnične šole v Begunjah.

Zahteven odsek na Cesti
svobode
Izvajalec je dela začel jeseni
2020 in po večini že dokončal gradnjo infrastrukturnih
vodov; zdaj se začenja še
gradnja kratkega in zahtevnega odseka na Cesti svobode. Dokončno je treba opremiti še vsa tri črpališča,
urediti in asfaltirati ceste in
urediti finalna dela. Za celovito in optimalno delovanje
pa je treba smiselno zgraditi
ločeno fekalno kanalizacijo
čez Cesto na Jezerca (pod
nekdanjo klavnico), ki bo nadomestila obstoječ mešani
kanal, za katerega se je na

Župan tudi predstavil tiskano izdajo razvojnega programa
občine in napovedal, da se bo na jesenskih volitvah
potegoval za še en županski mandat. / Foto: Gorazd Kavčič
posnetku z video robotom celotni trasi zgrajen ali obizkazalo, da je v izredno sla- novljen vodovod. Uredile so
bem stanju. Obstoječi meša- se ceste z odvodnjavanjem
ni kanal bo obnovljen in oh- in razsvetljavo ter meteorni
ranjen za odvodnjavanje vodi, ki odvajajo tudi zameteornih in zalednih voda, ledne vode. Dokončanje ceje pojasnil župan.
lotne celotne investicije je
predvideno pred zimo.
Dokončanje investicije še
Vrednost investicije znaša
pred zimo
več kot 3,3 milijona evrov.
Kanalizacijski vodi na Lan- Poleg Občine Radovljica, ki
covem, na cesti Na Mlaki, na v obdobju 2020–2022 iz
železniški postaji in na Ces- proračuna za naložbo priti svobode ter v Donici bodo speva dober milijon in pol,
povezani, odpadne vode pa jo sofinancirata še Evropska
bodo združene odtekale na unija iz Kohezijskega sklacentralno čistilno napravo da, prav tako z nekaj več kot
Radovljica.Vzporedno s fe- 1,5 milijona evrov, in država
kalno kanalizacijo je bil na z 265 tisoč evri.

Podpis pogodbe za
zunanjo ureditev
Občina Radovljica in Gorenjska gradbena družba
sta že podpisali pogodbo o izvedbi zunanje
ureditve pri podružnični osnovni šoli v Begunjah.
Delali bodo med poletnimi šolskimi počitnicami.
Marjana Ahačič
V začetku meseca sta župan
Ciril Globočnik in direktor
Gorenjske gradbene družbe
Stanislav Remic podpisala
440 tisoč evrov vredno pogodbo za ureditev okolice
Podružnične šole Begunje.
Dela bodo izvedena med poletnimi šolskimi počitnicami.
Kot so pojasnili na občinski
upravi, bodo v sklopu prenove uredili novo dostopno
cesto do šole, dvanajst parkirnih mest, dve učilnici na
prostem in plato za kolesa.
Parkirna mesta bodo namenjena obiskovalcem šole,
parkiranje bo dovoljeno največ dve uri.
Dostopna cesta bo imela
krožni prometni režim, urejen bo pločnik za pešce. Na

krožni dostopni cesti je
predvideno tudi parkirno
mesto za začasno ustavljanje
(kiss & ride oziroma poljubi
in odpelji), kjer starši lahko
otroke na varnem mestu odložijo brez parkiranja in se
odpeljejo.
Učilnici na prostem bosta
urejeni med objektom šole in
lokalno cesto, med dostopom
za kuhinjo in novo dostopno
cesto. Urejena bosta dva tlakovana osmerokotnika, ki
bosta opremljena s klopmi.
Območje učilnic na prostem
bo bogato zazelenjeno z drevesi in grmičevjem.
Tudi sicer bo večji del območja zatravljen ter zasajen z
novimi drevesi in nizkim
grmičevjem. Predvidena je
tudi ureditev nove lokacije za
ekološki otok ob cesti Begunje–Dvorska vas.

V začetku meseca sta župan Ciril Globočnik in direktor
Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic podpisala 440
tisoč evrov vredno pogodbo za ureditev okolice
Podružnične šole Begunje

Deset let Čebelarskega centra
S pestrim celodnevnim dogajanjem in osrednjo slovesnostjo so zaznamovali desetletnico delovanja
Čebelarskega razvojno-izobraževalnega centra v Lescah.
Marjana Ahačič
Čebelarski razvojno-izobraževalni center, ki je v lasti
Občine Radovljica, je bil
pred desetimi leti ustanovljen in večinoma z evropskimi sredstvi zgrajen v pomoč in podporo vsem
gorenjskim čebelarjem. V
zadnjih letih je organizacijsko del Ljudske univerze Radovljica, v njem pa delujejo
tudi Čebelarsko društvo Radovljica, hranilnica ekoloških semen Semenjalnica in
drugi.
Organizatorji so ob okrogli
obletnici pripravili pestro celodnevno dogajanje, ki je
med drugim vključevalo čebelarske igre, floristično delavnico z dr. Sabino Šegula
in ustvarjalne delavnice za

otroke, na ogled pa je bila
tudi čebela velikanka, ki je
navduševala na svetovni razstavi v Dubaju.

Pred čebelarskim centrom
so postavili stojnice s ponudbo čebeljih pridelkov, izdelki
iz naravnih materialov, na-

ravne kozmetike, eteričnih
olj in hidrolatov. Svoje dejavnosti bodo predstavili vsi, ki
delujejo v Čebelarskem cen-

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan noč,
podžupan Radovljice Miran Rems, direktorica Ljudske
univerze Radovljica Mateja Rozman Amon, upravnica ČRIC
Špela Razinger Kalan in predsednik Čebelarske zveze
Gorenjske Anže Perčič so skupaj zarezali v rojstnodnevno
torto.

Otroci, člani folklorne skupine Voše, ki deluje na Podružnični šoli Ovsiše, so nastopili na
prireditvi in si z navdušenjem ogledali čebelo velikanko. / Foto: Jon Razinger, ČRIC

tru, slovesnost pa sta popestrila tudi nastopa učencev
OŠ A. Janše in plesalcev
folklorne skupine Voše, ki
deluje na Podružnični
osnovni šoli Ovsiše.
Na osrednjem dogodku sta
zbrane nagovorila predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in direkto-

rica Ljudske univerze
Radovljica Mateja Rozman
Amon, ki je posebej poudarila izobraževalno vlogo centra. Ta je tudi ključna vsebinska vez z Ljudsko
univerzo, saj v čebelarskem
centru poteka veliko izobraževanj za odrasle, mlade, otroke in seveda čebelarje.
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Občinske novice

Novi direktor Rok Müller
Vodenje Zdravstvenega doma Radovljica je z junijem prevzel novi direktor, zdravnik Rok Müller, sicer specialist pediater. Med
pomembnejšimi nalogami poudarja krepitev preventivne dejavnosti in dodatno približevanje storitev občanom.
Marjana Ahačič
Pediatra Roka Müllerja je na
mesto direktorja Zdravstvenega doma Radovljica, kjer
je nasledil dolgoletno direktorico Majo Petrovič Šteblaj,
za mandatno obdobje petih
leti imenovalo Osnovno
zdravstvo Gorenjske, katerega organizacijski del je tudi
radovljiški zdravstveni dom.
Soglasno je njegovo imenovanje konec maja podprl
tudi radovljiški občinski
svet.
Med starši in otroki ste zelo
priljubljen pediater. Kako
to, da ste se odločili, da kandidirate za mesto direktorja
zdravstvenega doma?
Nikakor nisem kandidiral
zato, ker bi morda iskal nadgradnjo tega, kar sem delal
do sedaj, ali ker bi bil celo
nezadovoljen z delom, ki ga
opravljam. Nasprotno, delo
pediatra opravljam z velikim
veseljem. A ker sem tudi
sam občan občine Radovljica, se mi je zdelo prav, da se
javim na razpisano mesto
direktorja zdravstvenega
doma. Menim namreč, da
lahko kar precej prispevam k
splošnemu zdravju vseh občanov in občank, ne samo
otrok.
Katera so glavna področja,
ki se jim boste posvetili kot
direktor, se jih morda lotili
drugače, kot je bilo to
doslej?
Vsekakor ne bi mogel trditi,
da se je doslej karkoli delalo
slabo, menim celo, da se je
delalo zelo dobro. In tisto,
kar se je delalo dobro, bom
zagotovo ohranil, to pa je

Ker sem tudi sam
občan občine
Radovljica, se mi je
zdelo prav, da se javim
na razpisano mesto
direktorja
zdravstvenega doma.
Menim namreč, da
lahko precej
prispevam k
splošnemu zdravju
vseh občanov in
občank, ne samo
otrok.
predvsem strokovnost; prav
na tem področju je po mojem prepričanju Zdravstveni dom Radovljica precej visoko, nad slovenskim
povprečjem. Bo pa seveda
priložnost tudi kaj dodati;
predvsem želim okrepiti
preventivno dejavnost in še
dodatno približati storitve
zdravstvenega doma občanom in občankam. S tem
mislim predvsem na dostopnost do osebnega zdravnika.
Vemo, da je težava z osebnimi zdravniki vseslovenska,
prav tako je po vsej državi
veliko pomanjkanje medicinskih sester. Kje vidite rešitve?
Predvsem tu ni hitrih rešitev. A menim, da je s trdim
delom in dobrim načrtom
mogoče privabiti mlade ljudi, ki delajo v zdravstvu, da
pridejo v Zdravstveni dom
Radovljica in potem s skupnimi močmi delamo dobro
za vse občane.

Rok Müller, novi direktor ZD Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič
Tudi vi niste Radovljičan od
zmeraj ... Kaj je tisto, kar je
vas prepričalo, da ste prišli v
Radovljico?
Srčne težave ... Čeprav moram priznati, da sem se zaljubil tudi v Radovljico, ne le
v svojo soprogo.
Starše otrok verjetno najbolj
zanima, kaj se bo po odhodu
na mesto direktorja zgodilo
z vašo pediatrično ambulanto.
Za zdaj še stoodstotno ostajam pediater, kar pomeni,
da bom v ambulanti prisoten kot do sedaj, ob tem pa
bom opravljal naloge direktorja. Na žalost bo ob tem
trpela predvsem družina,

tega se zavedam, ampak
imam podporo doma in
upam, da kmalu, še pred iztekom mandata, dobimo
kakšno dodatno pomoč.
Ob vaši potrditvi v občinskem svetu je župan Globočnik poudaril, da ste z
občino že doslej dobro sodelovali, predvsem v obdobju
epidemije covida-19. Katero
izkušnjo je zdravstveni dom
pridobil v obdobju epidemije? Kaj je zdaj drugače kot
prej?
Zagotovo se je spremenila
kultura naročanja. Zdaj je
pravzaprav včasih celo treba
ploščo obrniti in ljudi spodbujati, da pridejo k zdravni-

ku. Nekateri se hočejo naročati celo v urgentno
ambulanto! To seveda ne
gre, v urgentno ambulanto
pride tisti, ki meni, da je to
nujno.
Kar se tiče organizacijskega
vidika, pa nas je izkušnja naučila, da se nikakor ne sme
varčevati pri kadru, saj so
prav zaposleni tisti, zaradi
katerih sploh lahko opravljamo svojo dejavnost. Sicer pa
je koronakriza tudi na kadrovskem področju pustila
kar veliko luknjo. Ljudje so
odhajali in še vedno odhajajo, ne le v druge zavode, ampak tudi v druge poklice – in
to bi zagotovo želeli spremeniti.

Državni denar za
obnovo doma
Tik pred iztekom mandata
je vlada v odhajanju v načrt
razvojnih programov uvrstila več investicij v domove za
starejše, med drugim prenovo trakta B in zamenjavo
dvigal v radovljiškem Domu
dr. Janka Benedika. Z izvedbo 1,8 milijona evrov vredne
investicije bodo zagotovljeni varni bivalni in delovni
pogoji, dodatni prostori za
izvajanje dejavnosti in večja
izkoriščenost ter lažja dostopnost do prostorov, so
pojasnili na pristojnem ministrstvu. Kot še dodajajo,
bo s prenovo omogočeno
primerno dnevno varstvo
starostnikov in skrb za aktivno, varno ter kakovostno
preživljanje njihovega prostega časa. Hkrati bodo v
radovljiškem domu lahko
zagotovili druge oblike
varstva starejših, kot so
dnevni center, kratkotrajno
bivanje in pomoč na domu.
Kot je že pred časom pojasnil direktor doma Alen Gril,
bodo še letos začeli prenovo drugega in tretjega nadstropja oddelka, ki je bil leta
1982 zgrajen kot prizidek k
osnovni domski stavbi in
doslej še ni bil temeljito obnovljen.

Novi urnik hitrega
testiranja
V Zdravstvenem domu Radovljica so s poletjem spremenili urnik hitrega testiranja na covid-19. Od sredine
junija tako hitro testiranje
izvajajo vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka,
med 6.30 in 7. uro zjutraj,
so sporočili. Ob tem obveščajo še, da od začekta
meseca za obiskovalce ZD
Radovljica nošenje maske ni
več obvezno, je pa priporočljivo. Uporaba maske je obvezna za vse z znaki respiratornih okužb, ne glede na
rezultat predhodno opravljenega testa.

www.gorenjskiglas.si

BREZPLAČEN
PRVI PREGLED
IN

30% POPUSTA
FABJANGAS d.o.o., Poslovna cona A32, ŠENČUR

NA ČIŠČENJE
ZOBNEGA KAMNA
Nudimo vam vse zobozdravstvene in oralno kirurške posege.

s predložitvijo
oglasa

NOVO!
Rešitev za brezzobo čeljust:
Rešitev za brezzobo čeljust:
Totalna proteza na 4 implantatih
Totalna proteza na 4 implantatih
Za več informacij in naročanje na pregled pokličite: 051 489 055 ali 051 357 200
ali nam pišite na zobna@fabjan.si
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Predstavljamo vam
OGLASNO SPOROČILO / GORENJSKE LEKARNE, GOSPOSVETSKA ULICA 12, KRANJ

Lekarna v Lescah že v novih prostorih
V ponedeljek je vrata odprla nova, sodobna poslovalnica Gorenjskih lekarn v novem trgovsko-nakupovalnem središču v Lescah. Izkušena
ekipa farmacevtov uporabnikom zagotavlja zdravila in druge izdelke ter nasvete za ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja.
Gorenjske lekarne so prvo
poslovalnico v Lescah odprle pred natanko dvajsetimi
leti, in sicer v pritličnih prostorih trgovskega centra
nasproti železniške postaje.
In ker je razvoj lekarniške
dejavnosti zahteval večje
prostore, sodobnejšo opremo in boljšo dostopnost za
širši krog uporabnikov, so
leško lekarno preselili v
nove prostore v nakupovalno središče na obrobju Lesc.

wnove lekarne je zasnovan
tako, da se uporabniki lahko
sami razgledajo po široki
ponudbi medicinskih pripomočkov, kozmetike, prehranskih dopolnil in drugi
pripomočkov.
Lekarna ima tudi poseben,
ločen prostor za svetovanje, v
katerem bodo uporabnikom,
ki bodo to želeli, lahko tudi
izmerili krvni tlak ali izdelali
osebno kartico zdravil.
Starši pa se bodo posebno
razveselili prijetega kotička
za otroke, tako kot osrednji
lekarniški prostor je motivno zasnovan z mislijo na
čebelarsko tradicijo Lesc in
okolice.

Sodobna lekarna in
kompetentni zaposleni
Nova lekarna ima skupaj kar
dvesto kvadratnih metrov
površine, na kateri so urejena tri izdajna mesta. Za zdaj

Strokovna in prijazna ekipa nove lekarne v Lescah.
so v lekarni zaposleni trije
magistri farmacije, trije farmacevtski tehniki in lekarniška strežnica.
»Imamo znanje o zdravilih
in njihovi uporabi ter pridobljene dodatne kompetence, kot so izdelovanje osebne kartice zdravil, izdaja
homeopatskih zdravil ter
znanje o medicinskih pripomočkih in dermokozmetiki,« poudarja vodja lekarne
Tjaša Budič Kapus.

Lekarna Lesce v novem trgovskem centru.

S KAKAVOVIM MASLOM

Lekarna sama izdeluje
magistralna zdravila z nizkim tveganjem, opremljena
je z robotskim sistemom
skladiščenja in prinosa zdravil, ima virtualne police in
elektronsko označevanje
cen, opremljena pa je tudi z
elektronskim spremljanjem
temperature v hladilnikih
ter temperature in vlage v
prostorih s centralnim nadzorom in varovanjem v primeru odstopov.

Nova lekarna Lesce deluje v sklopu novega
trgovskega centra v nakupovalnem
središču pri tako imenovanem Avsenikovem
rondoju na robu Lesc.

Vodja lekarne Tjaša Budič Kapus

Možnost samostojne
izbire in prostor za
svetovanje
Velik, svetel in sodobno
opremljen osrednji prostor

PE LESCE
Hraška cesta 26, 4248 Lesce
Tel.: 04/ 53-53-690
lekarna.lesce@gorenjske-lekarne.si
Delovni čas
Pon - sob: 8.00 - 20.00

»Naše osnovno poslanstvo
je uporabnikom zagotoviti
zdravila, druge izdelke in
nasvete za zagotavljanje in
ohranjanje zdravja ter izboljšanje kakovosti življenja,«
poudarja Tjaša Budič Kapus,
vodja Lekarne Lesce. »Da
smo prav farmacevti eden
od najdostopnejših partnerjev ljudem pri obvladovanju zdravja, se je še toliko
bolj pokazalo v času epidemije. Verjamem, da smo
posameznega pacienta
videli večkrat kot njegov
osebni zdravnik.«
Še posebno poudarja strokovnost, s katero opravljajo
lekarniško dejavnost. »Potrudimo se, da naši obiskovalci iz lekarne ne odidejo le
z zdravilom ali izdelkom,
ampak tudi z ustreznim
nasvetom. V največje zadovoljstvo pa nam je, da se
uporabniki lekarniških storitev radi vračajo v našo
lekarno.«
Lekarna Lesce je odprta
vsak dan, razen ob nedeljah,
med 8. in 20. uro (tudi ob
sobotah).

Soba za svetovanje

S tem kuponom vam do
konca julija nudimo
brezplačno izdelavo
OSEBNE KARTICE
ZDRAVIL v lekarni
Lesce

V Lekarno po zdravilo
in nasvet

S tem kuponom vam do
konca julija nudimo
brezplačno meritev
KRVNEGA TLAKA
v lekarni Lesce

PE LESCE
Hraška cesta 26, 4248 Lesce
Tel.: 04/ 53-53-690
lekarna.lesce@gorenjske-lekarne.si
Delovni čas
Pon - sob: 8.00 - 20.00
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Mnenja, občinske novice
Požarna vaja,
gasilska parada in
koncerti
V okviru praznovanja okroglega jubileja
Prostovoljnega gasilskega društva Begunje, ki v
letošnjem letu praznuje 140 let, so že v začetku
meseca izvedli skupno gasilsko vajo v objektu
upravne stavbe podjetja Elan. Osrednje slovesnosti
v Begunjah pripravljajo ta konec tedna.

V veliki vaji, za katero so v
Elanu zagotovili prostore in v
njej tudi aktivno sodelovali,
je bilo skupaj udeleženih
okoli osemdeset reševalcev:
gasilci iz domačega Prostovoljnega gasilskega društva
(PGD) Begunje na Gorenjskem in Industrijskega prostovoljnega gasilskega
društva (IPGD) Elan, prostovoljni gasilci iz društev Hlebce, Radovljica, Lesce in Podgora, Gasilsko reševalna
služba Jesenice, enota nujne
medicinske pomoči Radovljica ter policisti in gorski reševalci iz Radovljice.
Obiskovalci vaje so si lahko
od blizu ogledali delo vseh
reševalnih enot na simulirani
vaji požara in reševanja na
objektu upravne stavbe, v katerem je ostalo ujetih dvajset
oseb.

cijami iz lokalne skupnosti,
saj smo že več kot 75 let globoko vpeti v to okolje. Še posebej pa nam je pomembno
sodelovanje z gasilskimi organizacijami, ki predstavljajo
nepogrešljiv steber požarne
varnosti lokalnega okolja,
prebivalstva, ki tam živi, in
podjetij, ki v tem okolju delujemo,« pa je poudaril podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan Leon
Korošec.
»Poleg interne gasilske brigade IPGD Elan je PGD Begunje naš prvi in najpomembnejši sosed. Izjemno
smo ponosni na njihov častitljivi jubilej in cenimo vse
aktivnosti, ki jih skupaj z
nami izvajajo za zagotovitev
kar največje možne preventive pred požari. Skupna požarna vaja predstavlja pomemben gradnik tega
sodelovanja.«

Dokaz usklajenosti
gasilcev

Ta konec tedna osrednje
slovesnosti

»Uspešno izvedena vaja je
dokaz naše usklajenosti, rednih skupnih gasilskih vaj in
sosedske povezanosti,« je poudaril predsednik PGD Begunje Klemen Štefelin, ki se
je v imenu gasilcev iz Begunj
družbi Elan zahvalil tudi za

Vrhunec praznovanja bo ta
konec tedna. V petek, 24. junija, ob 20. uri se bo pred gasilskim domom v Begunjah
začel zabavni večer z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Osrednji dogodek pa bo dan za tem, v
soboto, ko bo ob 17. uri velika
gasilska parada gasilcev in
gasilskih vozil skozi Begunje, kjer se bodo predstavile gasilske enote z operativnimi vozili in starodobniki.
Parada bo potekala skozi celotno vas po glavni cesti in se
zaključila v prireditvenem
šotoru. V sklopu tega dogodka bo tudi slovesen prevzem
novega gasilskega vozila za
moštvo in defibrilatorja, gasilska mladina pa bo prevzela novi mladinski prapor.
Ob 19. uri se bo v prireditvenem šotoru poleg gasilskega
doma v Begunjah začela gasilska veselica z Veselimi Begunjčani in skupino POP
Deluxe.

Marjana Ahačič

Osrednji dogodek bo v
soboto, ko bo ob 17.
uri velika gasilska
parada gasilcev in
gasilskih vozil skozi
Begunje, ob 19. uri pa
se bo začela gasilska
veselica z Veselimi
Begunjčani in skupino
POP Deluxe.
donacijo, s katero jim je podjetje priskočilo na pomoč pri
nakupu gasilskega vozila.
»V Elanu spoštujemo sodelovanje z različnimi organiza-

PGD Begunje je v praznovanje 140-letnice delovanja
vključilo tudi izvedbo skupne požarne vaje s podjetjem
Elan. / Foto: Katja Kobe (arhiv Elana)

Gorenjska
regijska bolnica
2.0 –
absolutno za
(Deželne novice, Mnenja, petek, 20. maja 2022)
V dveh točkah smo si menda
vsi edini: Gorenjska resnično
potrebuje novo regijsko bolnišnico.
Zanjo bi bilo primernih več
lokacij, Občina Radovljica se
aktivno zavzema za novogradnjo na robu mesta Radovljica.
Kaj govori v prid lokaciji v
Radovljici?
Geografska lega. Radovljica
leži v središču Gorenjske, kar
je pomembno za lokacijo centralne javne zdravstvene ustanove v regij. Res se prebivalcem v bližini pot do bolnišnice skrajša le za nekaj minut,
a za vse tiste, ki žive na periferiji regije, je centralna lega
bolnišnice odločilnega pomena in utegne v akutnih primerih odločati med življenjem in smrtjo.
Letališče. Bližina letališča in
bolnišnice je izjemnega pomena. Helikoptersko reševanje bo
postalo domena civilne organizacijske oblike, razvoj tehnike pa po vsem svetu kaže hitro
rastoči način letalskega reševanja. Letališče Lesce ima potencial za razvoj letalske profesionalne reševalne baze.
Novogradnja. Da je ceneje
zgraditi novo hišo kot dograjevati in sanirati staro, je menda splošno znano; pri bolnišnicah to še posebno velja. Ob
tem novi epidemiološki izzivi
zahtevajo ustrezno tehniko za
uspešno terapijo (npr. prostore
z zračnim podtlakom v izogib
širjenja aerogene infekcijske
poti).
Procesna kakovost. Novogradnja ima pred širitvijo starih objektov še eno bistveno
prednost. Že pri načrtovanju
je treba jasno definirati procesne poti, seveda v skladu z v
javni zdravstveni shemi dolgoročno določeno vlogo regionalne bolnišnice. Pri menedžmentu kakovosti mora
struktura slediti procesni kakovosti in ne obratno, sicer
gredo javna sredstva po zlu!
Mikrolokacija. Za bolnike pomembna tudi okolica bolnišnice. Mirno podeželsko okolje
z zelenimi gozdovi in polji ter
gorami v ozadju koristno prispevajo k psihofizičnemu statusu bolnika in uspešnemu
zdravljenju. Zato je predlagana lega nove bolnišnice na
robu mesta, stran od utripa
centra, idealna.
Vpliv na razvoj kraja. Bolnišnica pa zagotovo prinaša s
seboj tudi višjo stopnjo specialistične zdravstvene kompetence, njena dostopnost posredno
učinkuje tudi na razvoj drugih dejavnosti, na primer turizma, športa ipd.
Avtor omenjenega članka pa
navaja vrsto pomislekov, zato
je pomembno posvetiti nekaj

misli prav vprašanju prihodnje kakovosti življenja.
Razvojni načrt občine za naslednja leta predvideva preudaren, stalen razvoj na vseh
področjih družbenega življenja. Slika spalnega naselja na
primer ne prinaša s seboj samo
idile vrtičkov, temveč tudi zastoje na avtocestah zjutraj in
zvečer, zamiranje domače trgovine, upad kulturne dejavnosti itd.
Interes nas vseh bi moral biti
trajnosten in dobro premišljen
razvoj kraja. Tu bi nova bolnišnica brez dvoma prinesla
velikanski prispevek: delovna
mesta, bazo za strokovno
usposabljanje osebja, koncentracijo specialističnih znanj in
možnost za izgradnjo mreže
strokovnih sodelovanj.
Seveda bo bolnišnica prinesla
s seboj tudi prevoze bolnikov
in potrebščin ne glede na to,
kje bo stala. Takšno je življenje, ni enega brez drugega. In
tu pridemo do vprašanja nesolidarnosti. Če bi se na potencialnem referendumu Radovljičani odločili, kot priporoča
avtor omenjenega članka, bi
me moralo biti sram pred vsemi prebivalci regije in potencialnimi bolniki, ki žive zunaj
»sladke« Radovljice. Na srečo
pa, sodeč po naravi Radovljičank in Radovljičanov, takšnega rezultata ni pričakovati. In
tako je tudi prav, saj je solidarnost v majhni državi, kot je
naša, edina moč, ki daje (za)
upanje v prihodnost.
Peter Soklič,
Radovljica

Gorenjska
regijska bolnica
– 2.1
V zadnjih Deželnih novicah
se gospod Damijan Ambrožič
sprašuje, zakaj naj bi »mega
objekt« regijske bolnišnice zrasel prav v Radovljici. Ob tem
navede cel kup trditev, ki z realnostjo in poznavanjem stroke nimajo nobene zveze. Prav
absurdna je njegova trditev o
»načrtovanih 250.000 obravnavanih primerih« (SBJ ima
letno 12.000 obravnav, UKC
LJ kot največja slovenska
zdravstvena ustanova pa
104.000 hospitalnih in
500.000 ambulantnih obravnav). Še bolj nesmiselno izpade poznavanje tovrstne logistike s kolonami kamionov, ki
naj bi dnevno tovorili opremo
in potrošni material ter ustvarjali prometne zamaške.
Zakaj se torej kot »pristno
sladka občina« moramo
zavzemati za ta projekt? Poleg same logistične upravičenosti (predlagana lokacija je
tako rekoč v centru regije ob
avtocestni in letališki lokaciji)
gre tudi zato, da bi bil v njem
zaposlen kader, ki ustvarja visoko dodano vrednost. Vsak
resen ekonomist bo potrdil, da
so z vidika makroekonomije
najbolj cenjena delovna mesta
v storitvenih dejavnostih. Se-

veda sem spada tudi turizem.
Ampak dodana vrednost je relativno majhna (ob dejstvu,
da ima tudi sam ekosistem
svoje omejitve).
Radovljiška občina je z izgradnjo infrastrukture resnično
veliko vložila v kvaliteto bivanja svojih občanov. Gospodarsko temu trendu žal nismo
sledili – ko sem bil zaposlen v
IBM-u in sem imel informacijo, da bo takratni nosilec izobraževalnega centra Intertrade tega zaprl, sem bil pri takratnem županu Stušku in
mu predlagal, da se občina
začne pogajati s korporacijo
ter ponudi ustrezne spodbude
(kar je sicer naredila Bistrica/
Feistriz v sosednji Koroški in s
tem pridobila enega največjih
proizvajalcev čipov, podjetje
Infineon). Žal je bilo takrat
stanje duha točno takšno kot
veje iz zapisa gospoda Ambrožiča. Nekatere Radovljičane
pač vse moti – avtocesta, železnica, letališče, bazen, obvoznice, parkirišča (izjema so
očitno le nakupovalni centri)
– ali pa se nič ne da.
Ob vsem tem pa le malokdo
zazna, da se je svet temeljito
spremenil, da je klasičnih delovnih mest vedno manj in da
prihajajo »digitalni nomadi«,
ki tvorijo nov družbeni sloj in
za katere bi bila Radovljica
skoraj idealno okolje za bivanje.
Ker se je pisec dotaknil čebel,
se je topogledno smiselno vprašati kako smo kot občina izkoristili Čebelarski center – sicer
lep objekt z bifejem, trgovinico
in (še eno) dvorano. To je, kot
je videti, skrajni domet projekta, ki pa bi bil lahko bolj ambiciozen. Bi lahko projekt razvili v, recimo, »evropski kompetenčni center«, kjer bi se vodilni strokovnjaki s področja
biotehnologije, informacijskih
in drugih tehnologij ukvarjali
s problemi opraševanja (in ne
samo čebelarstvom)? Za te
ljudi z visoko dodano vrednostjo je Radovljica tako rekoč
idealno okolje. Vas bodo tudi
oni motili, ker kakšnemu sosedu na njih nekaj ne bo všeč?
Tristan Ažman,
Radovljica

Povežimo
Begunje 3
(povezovalna
cesta)
Županovim igricam s prostorom Begunj ni videti konca.
Prizadevanja mnogih za povezovalno cesto do šole v Begunjah, ker koridorja ni več v
PRO, so zaman. Z analizo
odgovora svetniku in izjave
župana se razbere marsikaj.
A šola ni na napačni lokaciji
in cesto potrebuje.
Na 24. seji občinskega sveta
mag. Andrej Potočnik (SDS):
»Zakaj je bila iz Prostorskega
reda Občine Radovljica
(PRO) umaknjena povezovalna cesta k šoli?«

Odgovor https://www.radovljica.si/objava/634402: »Povezovalni koridor od ceste
Lesce–Begunje do šole, je bil v
prostorskih dokumentih opredeljen s sprejemom PRO v letu
2021 ...«
Nepotrebno navajanje podatkov in prva laž. Prav je 2012.
»... (koridor) je bil umaknjen
s sprejemom 3. sprememb
PRO v l. 2017, zaradi pripomb dela javnosti ...«
A bejž'te no? PRO je načrt, ki
ga zasebni interes (»del javnosti«) ne more izničiti brez
poprave Razvoja občine. Ker
novega koridorja ni, je povzročena škoda občanom, krajanom Begunj in šoli.
»... (koridor umaknjen) v postopku sprememb in dopolnitev ter v postopku sprejema
OPPN za cesto Lesce–Begunje
(DN UO, št. 191/2014).«
Se hecate? Obstoječe in l. 2014
risano razširjeno križanje z
občinsko cesto ne more biti
razlog za brisanje koridorja
povezovalne ceste. Njena polovica je že davno zgrajena.
»... skladno z 12. čl. PRO so
dovoljene ureditve javnih prometnic ...«
Strokovna latovščina! Brisanje koridorja je »urejanje« javnih prometnic!? To lahko spišejo le lojalni uslužbenci.
Svet KS Begunje pa je kar »siten«. Ko na 15. seji Župana
»vrtijo na ražnju«, ta izjavi:
»Glede povezave na šolo je
bila narejena raziskava o gostoti prometa ... ugotovljeno,
da ne bi imela učinka.«
Križana gora! Politik sme
Prometni model Begunj (Provia, 2016) razlagati politično.
Če mu to opozicija dovoli oziroma je študija ne zanima.
Naročena je bila v 6. letu županovanja. Da bi z njo občino
odvezal poprave napak? Ali
zato, ker je lastnik vztrajal pri
brisanju koridorja s svoje parcele? Kdor je študijo bral, ta
ve, da se je do »gostot« prišlo z
interpoliranjem. Če ceste ni,
ni štetja. Urbanistična delavnica Fakultete za arhitekturo
(KS Begunje, 10/2020) nujno
prečno povezavo Begunj vidi
edino tu.
PRO Begunje je sprejel še prejšnji župan. Zavedel je Begunje z obvoznico. A vse se še
da urediti, če je volja. O pobudi drugačnega urejanja Begunj se od l. 2018 Župan ne
izreče. Tudi v Razvoju OR
2030 ni stavka: »Občinske šole
morajo biti dostopne za avtobus«. Bilo bi modro, molk pa
je kričeč.
Nekoč bo (neka) občina morala uslišati Begunje (in Zgošo).
16. 4. 1996 je z lokacijskim
dovoljenjem za hišo Občina
Radovljica zasedla koridor.
Ta župan pa se je izogibal
podrobnega načrta (OPPN)
za cesto, pa še omenjena hiša
je »predraga«. Lažje je bilo z
razlago prometnega modela
zavesti občinski svet, da je l.
2017 koridor brisal iz PRO.
Odmična streha bazena bo
20-krat dražja od hiše!
Janez Urbanc,
Begunje na Gorenjskem

Podlaga za pripravo 2SD OPPN sta strokovni rešitvi, izdelani na podlagi
investicijskih namer obeh pobudnikov ter usmeritev iz strokovnih podlag.
Variantne rešitve glede na prostorske možnosti in programsko dorečenost niso predvidene.
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Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana – urszr@urszr.si
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana – glavna.pisarna@mors.si
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj –
gp.drsv-kr@gov.si
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana –
gp.mk@gov.si
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, 4000 Kranj – tajnistvo.kr@zvkds.si
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
- zrsvn.oekr@zrsvn.si
Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19,
4260 Bled – OEBled@zgs.gov.si
Elektro Gorenjska, d. d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj –
info@elektro-gorenjska.si
Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica –
info@komunala-radovljica.si
Telekom Slovenije, d. d., Dostopovna omrežja, Stegne 19,
1000 Ljubljana - sprejemna.pisarna@telekom.si
Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana –
info@telemach.si
Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana –
podpora.strankam@petrol.si
Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Radovljica
(Referat za infrastrukturo) – obcina.radovljica@radovljica.si

mlja razstavo, zapisala njihova mentorica Marija Jenko.
»Ustvarile so različne uporabne tekstilne izdelke, ki so
jim svojstveni izraz nadeli
prav izvirni tekstilni vzorci,

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Na zemljišču s parc. št. 246/10 in 246/11, k.o. Kamna Gorica je bila
prejeta zasebna pobuda za 2SD OPPN, s katero bi se omogočila sprememba dostopne poti ter uskladitve objekta in ureditve terena. Na zemljišču s parc. št. 67/26 in 67/27, k.o. Kamna Gorica je bila prejeta zasebna pobuda drugega investitorja za gradnjo stanovanjske hiše. Spremembe se lahko nanašajo tudi na druge objekte in površine v območju, če
zagotavljajo boljše arhitekturno – urbanistične rešitve. Spremembe določil glede javne infrastrukture oziroma smiselne vsebinske uskladitve določil odloka so možne na celotnem območju OPPN.

5.

4.

3.

2.

1.

Nosilci urejanja prostora, ki so pozvani za podajo mnenj, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku:

7.
(nosilci urejanja prostora)

Okvirni roki se zaradi zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma
drugih udeležencev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
2SD OPPN na to ne more imeti vpliva. V primeru, da bo v postopku treba
izdelati celovito presojo vplivov na okolje, se postopek podaljša.

ornamentika in osebna barvitost njunih del. V svojih
risbah, podlagah tekstilnih
vzorcev, so študentke na različne načine poustvarile prevzeto motiviko,« pa je o delu
študentk v katalogu, ki spre-

Predmet sklepa so spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za staro jedro Kamne Gorice, ki je bil izdelan v letu
2009 in spremenjen v letu 2012 (DN UO, št. 119/2009 in 165/2012).
Območje OPPN je v Prostorskem redu občine Radovljica opredeljeno kot
prostorska enota z oznako KG 01 – Kamna Gorica Jedro. Zemljišče se
nahaja v k.o. Kamna Gorica.

3.
(območje 2SD OPPN in predmet načrtovanja)

S tem sklepom se potrdijo:
- Izhodišča za pripravo 2SD OPPN Kamna Gorica (dostop in ureditve na
parc. št. 246/10 in 246/11 (pred parcelacijo 246/4), k.o. Kamna Gorica), ki jih je izdelalo podjetje DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, 4000
Kranj, pod št. dokumentacije UD/527-108/20 (Kranj, maj 2021, dopolnjeno julij 2021) in
- Izhodišča za pripravo 2SD OPPN Kamna Gorica (gradnja stanovanjske hiše na parc. št. 67/26 in 67/27, k.o. Kamna Gorica), ki jih je izdelalo podjetje DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, pod št. dokumentacije UD/527-108/20 (Kranj, marec 2022, dopolnjeno maj 2022).

grad (letos so jih prejeli Ana
Jerman, Rožle Toš in Urška
Didovič) ter razstava, ki jo
vsako leto pripravijo v sodelovanju z eno od vabljenih fakultet. Letos so tako k sodelovanju
povabili
pet
diplomantk profesorice Marije Jenko s katedre za oblikovanje tekstilij Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani.
»Raziskovalno delo smo kot
vsako leto začeli s predstavitvijo življenja in dela zakoncev Vurnik. Vsako diplomantko je nagovoril vzorec, detajl
ali delo kot celota. Razmišljanja in raziskovanja so se zaključila z udejanjenjem vzorca v tehniki, ki jo trenutno
raziskuje vsaka od njih ali jo
nagovarja k prepletu teorije in
prakse,« je pojasnila Barbara
Viki Šubic, direktorica Centra
arhitekture Slovenije.
Tako je nastalo pet interpretacij del zakoncev Vurnik, ki
so na ogled v Galeriji Šivčeva hiša na razstavi z naslovom Prepletanja.
»Študentke so prevzeli arhitekturni detajli, virtuozna

2.
(potrditev izhodišč za pripravo)

S tem sklepom se začne postopek priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za staro jedro Kamne
Gorice (v nadaljnjem besedilu 2SD OPPN). Postopek se prične na podlagi podanih pobud dveh pobudnikov.

Pod mentorstvom arhitektke in profesorice Maruše Zorec
je v okviru seminarskega dela na Fakulteti za arhitekturo
nastalo sedem idejnih predlogov za ureditev Vurnikove
spominske sobe, ki so na ogled v prostorih Občine
Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

1.
(predmet sklepa)

Postopek priprave 2SD OPPN bo potekal v skladu z določili 119. in 123.
člena ZUreP-2. S tem sklepom so določeni okvirni roki priprave 2SD
OPPN in posamezne faze postopka:
- sklep o začetku priprave in objava le tega - 15 dni
- posredovanje sklepa ministrstvu za preveritev in identifikacijsko številko - 15 dni
- pridobitev mnenj nosilcev, ki sodelujejo v postopku CPVO, ter odločitve ministrstva glede CPVO – 60 dni
- izdelava osnutka 2SD OPPN – 30 dni
- javna objava osnutka, pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora – 30 dni
- dopolnitev osnutka 2SD OPPN, javna objava in javna razgrnitev, seja
občinskega sveta, seznanitev z morebitnim nasprotjem interesov – 60
dni
- sprejem stališč do pripomb in javna objava stališč, priprava predloga
2SD OPPN – 30 dni
- objava predloga 2SD OPPN, pridobitev mnenj – 30 dni
- sprejem 2SD OPPN na seji občinskega sveta, posredovanje odloka
ministrstvu, javna objava, izdelava končnega elaborata – 60 dni.

Slovenije (ZAPS) zbrane nagovorila predsednik sveta
krajevne skupnosti Andrej
Golčman in predstavnik
zbornice.
Osrednja dogodka praznovanja sta vsako leto podelitev
študentskih Vurnikovih na-

SKLEP
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za staro jedro Kamne Gorice

Na podlagi 110., 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2,
Ur. l. RS, št. 61/2017) in 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur.l.RS, št. 199/2021) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica
(DN UO, št. 188/2014) je župan Občine Radovljica sprejel

1.

6.
(roki za pripravo 2SD OPPN in posameznih faz)

Na uvodni prireditvi, ki je
bila letos na Vurnikovem
trgu, sta ob odprtju razstave
zmagovalnih rešitev na arhitekturnih natečajih Zbornice za arhitekturo in prostor

Sprejem 2SD OPPN se skladno s 338. členom ZUreP-3 vodi po postopku, ki ga predpisuje ZUreP-2 (119. in 123. člen).

5.
(vrsta postopka)

Časopis Občine Radovljica

Marjana Ahačič

1. SKLEP o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za staro
jedro Kamne Gorice
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Deželne novice, petek, 24. junija 2022
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Aktualno

Junij v znamenju Vurnikovih dni

Prvega junija, na dan obletnice rojstva arhitekta Ivana Vurnika, se je v Radovljici začel sklop prireditev, ki osvetljujejo življenje in delo arhitekta in njegove
žene, slikarke Helene Kottler Vurnik, ter obenem zaznamujejo radovljiški krajevni praznik.

Predsednik sveta KS Radovljica Andrej Golčman pred razstavnim panojem na Vurnikovem
trgu / Foto: Marjana Ahačič
izpeljani iz Vurnikove dediščine.«
Ob tem so v galeriji Avla Občine Radovljica še do konca
meseca razstavljeni projekti
za ureditev Vurnikove spominske sobe.

8

Deželne novice, petek, 24. junija 2022

Šport

Mošenjski tek uspel
Na 33. Mošenjskem teku se je glavni tek na osem kilometrov končal z zmago Andreja Miklja v moški
konkurenci in domačinke Anje Zima med ženskami.
Matjaž Klemenc
V Sloveniji je veliko športnih
prireditev, a žal nimajo vse
dolge tradicije. Kar nekaj je
takih, pri katerih organizator obupa. Pri takih prireditvah je namreč veliko prostovoljnega dela in težko je
dobiti entuziaste, ki veliko
športno prireditev organizirajo, kot je treba. Taka prireditev je Mošenjski tek, ki je
bil letos že 33. po vrsti.

Prav vsak dobro ve, kaj je
njegovo delo

Andrej Mikelj / Foto: Matjaž Klemenc

V petek še Radol'ška 10ka

št. 292, 24. junija 2022

10.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 2SD OPPN)

Neža Guštin/ Foto: Gorazd Kavčič

11.
(objava in uveljavitev)

Ciril Globočnik l. r.
ŽUPAN

V Celju je potekalo državno
prvenstvo v taekwondoju.
Na prvenstvu je sodelovalo
14 klubov. Skupno 230 tekmovalk in tekmovalcev se je
borilo za medalje v formah,
borbah in v specialni tehniki. Pobliže poglejmo uvrstitve tekmovalk in tekmovalcev Taekwon-do kluba
Radovljica na stopničke po
kategorijah. Kadeti in kadetinje do 13 let: Neža Tiringer –
3. forme 8. kup, Barbara Marolt Kneževič – 3. forme 7.
kup, Taja Oblak – 1. forme 4.
kup, 2. borbe do 35 kg,

Anastasija Simič – 2. borbe
do 50 kg, Gašper Potočnik –
3. forme 7. kup, Marko Oblak – 2. forme 1. kup, 1. borbe do 40 kg; mladinke in
mladinci od 14 do 17 let:
Neža Guštin – 3. forme 1
dan, 1. borbe do 45 kg, 1.
specialna tehnika, Tibor Oblak – 3. borbe do 55 kg, 1.
specialna tehnika, Medej
Ručigaj – 3. forme 1. dan,
Ela Košir – 2. forme 8. kup;
člani od 18 let naprej: Rok
Knafelj – 1. forme 1. kup,
Mitja Jukič Grm – 2. forme
2. kup. Neža Guštin je dobila še pokal za najboljšo mladinko.

Pripravo 2SD OPPN financirata investitorja, ki v ta namen skleneta pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev so določene s pogodbama o medsebojnih
obveznostih med Občino Radovljica in investitorjema.

Matjaž Klemenc

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Radovljica
in se objavi tudi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave.

Številka: 3503-0008/2022
Datum: 30. 5. 2022

Neža Guštin najboljša mladinka

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

Mošenjski tek je del tekmovanja Gorenjska, moj planet.
Poleg Mošenjskega teka sta
bila že na sporedu teka v Tržiču in Trzinu. Danes, v petek zvečer, je na sporedu Radol'ška 10ka.
Lani je bila izpeljana na radovljiškem stadionu, letos
pa se spet seli na tradicionalno progo, deset kilometrskih
krogov v središču Radovljice. Po Radovljici sledijo: 15.
avgusta Kranjska Gora, 27.
avgusta Vrhnika, 17. septembra Škofja Loka.

UO, stran 2

V cilj je prišlo 52 tekačev. Tekačic, ki so se uspešno spopadle z osemkilometrsko
razdaljo, je bilo 21. Najboljše
po kategorijah so bile: od 20
do 29 let Manca Košelnik,
od 30 do 39 let Anja Zima,
od 40 do 49 let Marijana
Štrukelj, od 50 do 59 let
Stanka Slatnar in od 60 do
69 let Slavka Petraš.
Na stopničke v absolutni
konkurenci so stopile 1.
Anja Zima (36:29,9), 2. Marijana Štrukelj (37:56,8) 3.
Urška Malovrh (38:45,3).
»Bilo je zelo vroče, a tekači
smo navajeni teči v vseh pogojih. Danes sem imela dodatni motiv, saj sem tekmovala na domačem terenu,
pred domačimi navijači. Na
vsaki kontrolni točki sem
dobila dodatno spodbudo.
Med tekačicami nisem imela konkurence. Nobena me
ni priganjala in v teku sem

8.
(načrt vključevanja javnosti)

Poglejmo si še vrstni red
prvih treh v absolutni kategoriji: 1. Andrej Mikelj
(28:18,3), 2. Primož Piškur
(28:22,6), 3. Domen Potočnik (29:08,6).
Andrej Mikelj je po zmagi
povedal: »Proga mi je znana,
čeprav je bila letos malce
spremenjena. Pred dvema
letoma sem tu že zmagal.
Letos je šlo zelo na tesno, saj
sem drugouvrščenega premagal le za štiri sekunde.
Vsake zmage sem zelo vesel.
Letos je bila konkurenca
zelo močna. Zaradi vročine
so bili zelo težki pogoji. Le-

Tekmovala, da podpre
organizatorje

res lahko uživala. Sem trail
tekačica, a na tekmo sem šla
izključno, da podprem prizadevne organizatorje, ki so
se dobro odrezali,« je povedala Anja Zima.
Nič ni presenetljivo, da je
Anja kot domačinka s prihodom v cilj dobila najglasnejši aplavz. S tem, da je zmaga
v ženski konkurenci ostala
»doma«, je bil na neki način
poplačan trud organizatorjev. Medalje in pokale najboljšim je podelil župan Občine Radovljica Ciril
Globočnik.

15. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za SPVO, Dunajska 47,
1000 Ljubljana – gp.mop@gov.si

Šlo je zelo na tesno

tošnji glavni cilj mi je državno prvenstvo na 21 km v Ljubljani. Ne smem pozabiti
čestitke organizatorju za odlično izpeljano prireditev«.

V Kropi je potekal turnir dvojic Zveze društev upokojencev
občine Radovljica. V moški konkurenci je nastopilo 15 dvojic. Zmage se je veselila dvojica Miro Strnad – Drago Zupan
(Društvo upokojencev Begunje). Druga je bila dvojica Nace
Skopec – Darko Šolar (Društvo upokojencev Begunje), tretja
pa dvojica Danilo Dornik – Milorad Ralić (Društvo upokojencev Kropa). Na ženskem turnirju je nastopilo šest dvojic.
Najboljši sta bili Breda Rozman in Vida Rozman Habinc
(Društvo upokojencev Podnart). Srebra sta se veselili članici
Društva upokojencev Kamna Gorica Angelca Kranjc in
Zdenka Rozman. Tretji sta bili Gordana Kostovski in Angela
Šolar (Društvo upokojencev Podnart).

Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce
urejanja prostora, se njihova mnenja pridobijo v istem postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 sporoči, ali je za OPPN potrebno
izvesti CPVO.

1000 m, letnik 2007 do
2010: Ambrož Peternel,
Živa Bijol.
Glavni dogodek je bil tek na
osem kilometrov. V moški
konkurenci do 19 let je zmagal David Černe, od 20 do
29 let Tilen Dobnikar, od 30
do 39 let Primož Piškur, od
40 do 49 let Andrej Mikelj,
od 50 do 59 let Tomas
Wagner, od 60 do 69 let Tomaž Kalan in v konkurenci
od 70 let naprej Franci Rogelj.

Anja Zima / Foto: Matjaž Klemenc

Občina seznani javnost s tem sklepom na način, da ga objavi na spletni
strani občine in v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne
objave. Javnost je bila vključena že med pripravo obeh izhodišč za pripravo 2SD OPPN. V postopku priprave 2SD OPPN ima javnost pravico dajati pripombe in predloge v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
2SD OPPN, ki bodo po končani razgrnitvi preučeni in bo do njih zavzeto
stališče.

Mošenjski tek po tradiciji
odprejo mladi tekači. Teh je
bilo letos okrog sto, razdeljeni pa so bili v tri starostne
kategorije.
Poglejmo, kdo so bili zmagovalci med fanti in dekleti.
Tek na 350 m, letnik 2015 in
mlajši: Patrick Rijavec, Lučka Pirih. Tek na 700 m, letnik 2011 do 2014: Nejc Štefelin, Elena Mihelič. Tek na

prstomet
Upokojensko prvenstvo prstometašev v Kropi

9.
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev)

Letos kar sto mladih
tekačev

V drugi polovici maja in v začetku junija je bilo zelo živahno
na atletskih stadionih. V Celju je bilo ekipno prvenstvo za
člane in članice. Radovljiški atleti so dosegli štiri posamezne
uvrstitve med prve štiri. Klemen Vilhar je bil prvi v teku na
2000 m z zaprekami in drugi v teku na 1500 m. V troskoku
je bila Neja Omanovič druga, Kaja Maltarič pa tretja. Ekipno
so bile članice 12., člani pa 13. V Novem mestu je bil atletski
pokal Slovenije za pionirje in pionirke U16. Pri pionirjih dve
uvrstitvi na stopničke za Atletski klub Radovljica. V metu
kopja je zmagal Nace Koblar, v hoji na 1600 m pa je bil Rok
Pfajfar drugi. Še uspešnejše so bile radovljiške pionirke U16.
Zmagi sta se veselili Katarina Rogač v skoku v daljino in Živa
Kovačič v skoku v višino. Nika Humerca je bila tretja v metu
diska. Tretja je bila tudi štafeta 4-krat 100 m (Lina Jarkovič,
Katarina Rogač, Ana Rogač, Nika Dovžan Karahodžić). Ekipno so bili Radovljičani v obeh konkurencah četrti. V Kranju
je bil 28. Atletski miting Kranj 2022 – Memorial Vučko. Uvrstitve tekmovalcev in tekmovalk Atletskega kluba Radovljica
na stopničke po kategorijah: mlajši mladinci: Nik Kozel
Tomše – 1. v teku na 100 m, Andraž Bizjak – 1. v skoku v
daljino, Tevž Podlipnik – 2. v metu kopja, Gaber Brajnik – 3.
v metu kopja; pionirji U16: Nace Koblar – 1. v metu kopja;
pionirji U14: Maksimiljan Jerala – 2. v skoku v daljino, 2. v
metu vorteksa, Mark Bizjak – 2. v teku na 60 m, 2. v teku na
200 m; pionirke U12: Zoja Razinger – 2. v skoku v daljino.

Investitorja vsak za svojo pobudo v postopku priprave 2SD OPPN zagotovita vse potrebne strokovne podlage, katerih zahteve po izdelavi izhajajo iz veljavne zakonodaje ali zahtev nosilcev urejanja prostora.

»Če potegnemo črto pod prireditev, smo s tekmovanjem
lahko zadovoljni. Vesel sem
tudi, da se je spet dvignila
udeležba tekačev. Pozna se,
da smo že nekaj časa brez
covidnih ukrepov ter da so
tekači zelo željni tekmovanja in druženja,« je po prireditvi povedal vodja tekmovanja Robert Bremec.
Zanimalo nas je še, kdaj se
organizatorji začnejo pripravljati na prireditev.
»Priprave se začnejo takoj
po novem letu. Letos je za
prireditev skrbelo nekje 45
ljudi. To je uigrana ekipa in
vsak že natančno ve, kaj je
njegovo delo. Prireditev je
tradicionalno na sporedu
drugo soboto v juniju in
dobro nam je znano, kaj vse
je treba do takrat postoriti,
da sploh pride do prireditve
in da ta poteka brez težav,«
je še dodal Bremec.

atletika
Pester atletski spored
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Šport
Joga na vrtu Vrtca
Čebelica
Nevenka Urh, ena od vzgojiteljic v Vrtcu
Čebelica, je sredi maja na vrtu stavbe, v kateri je
enota vrtca, organizirala delavnico joge za mame
vrtčevskih otrok.
Lara Humerca
Nevenka Urh je vzgojiteljica,
ki se z jogo ukvarja ljubiteljsko. Joga je namenjena
vsem, starejšim kot tudi
mlajšim. Udeležijo se je lahko tudi tisti z različnimi
zdravstvenimi težavami, saj
je oblikovana tako, da so vsi
položaji prilagojeni temu, da
ne pride do poškodb in da je
vadečim prijetno.
Kot dodaja ena izmed udeleženk, se je sama za jogo odločila, da ima lahko tudi
malo časa zase in da se sprosti. Bi pa to še ponovila. Cilj
tega projekta je približati
jogo vsem ljudem, ki so jih
zanima. Kot dodaja vzgojiteljica, pa je eden od ciljev tudi
promocija Vrtca Čebelica.

»Želela sem, da bi tudi krajani Radovljice prišli sem in
spoznali naš vrtec, ker bi jim
rada pokazala, kako smo,
kako v vrtcu delujemo, kako
živimo,« je povedala Urhova.
Jogo za vrtcem je tokrat izvedla prvič, v prihodnje pa
načrtuje še nekaj drugih
projektov. »V kratkem načrtujem še jogo za starše in
otroke našega Vrtca Čebelica. Z otroki izvajam tudi
otroško jogo, in sicer tedensko v naši skupini. Želim si, da bi to doživeli tudi
skupaj s starši. Otroci pa
tudi že kar nekaj znajo.«
Povabila je starše iz Čričkov
in Kobilic, da se ji pridružijo, saj namerava to izvesti v
najkrajšem času.

Naš tek z rekordom
Tekaška prireditev ima slogan Tvoj nasmešek mi da pospešek.
Maja Bertoncelj
Naš tek, ki ga že več let organizira CUDV Radovljica, je
po dveh letih privabil 65 teka
in druženja željnih tekačev.
Kot so pojasnili v CUDV Radovljica, je bila prireditev letos še nekoliko bolj svečana,
saj je potekala pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, vlogo starterja
pa je sprejel župan Radovljice Ciril Globočnik.
Tekmovanje so odprli otroci.
V vseh kategorijah so bili
najhitrejši člani ekipe Tečemo z nasmehom: na 250 m
Ana Bevc, na 500 m Gaja
Bevc, na 1500 m pa Gal
Bevc. Odrasli so tekmovali v
petih starostnih kategorijah.
Absolutno sta bila na 6,7 km
dolgi trasi najhitrejša Janez
Mulej iz AK Radovljica, ki je
s časom 23 minut in 19 sekund postavil nov rekord

proge, in Špela Bevc s časom
35 minut in 30 sekund. Poseben del dogodka je bil tek
z vozički. V konkurenci 13
tekmovalcev s spremljevalci
sta bila prva Blaž Kelvišar in
Ana Omejc Fijavž, prav vsi
pa so zmagovalci. Medalje in
priznanja sta podelila direktorica CUDV Radovljica dr.
Irena Ceglar in hokejist
Miha Logar, za dobro voljo
in energijo pa sta poskrbela
DJ Tadej Kramberger in pevka Senta Štern Mavsar.
»Veseli nas, da tekaška prireditev Naš tek postaja tradicionalni dogodek v radovljiški občini z okolico, vsi srčni
udeleženci pa s svojo voljo
in pozitivno energijo dajejo
najboljšo potrditev našemu
sloganu Tvoj nasmešek mi
da pospešek,« poudarjajo v
CUDV Radovljica in se najlepše zahvaljujejo vsem, ki
so kakor koli pomagali, da je
tekaški dogodek uspel.

Prav poseben del dogodka
pa je tek z vozički, ki vsako
leto riše nasmehe na
obraze tekmovalcev in
njihovih spremljevalcev.
/ Foto: CUDV Radovljica

plavanje
V Radovljici Memorial
Jožeta Rebca 2022
V odprtem 50-metrskem bazenu v Radovljici je potekal
deveti Memorial Jožeta Rebca 2022 v spomin na dolgoletnega predsednika Plavalnega kluba Radovljica. Nastopilo je veliko mladih plavalcev in plavalk, ki so bili
razdeljeni v štiri skupine:
dečki in deklice, mlajši dečki
in mlajše deklice 1, mlajši
dečki in mlajše deklice 2 ter
cicibani in cicibanke. Prijavljenih je bilo 368 plavalcev
in plavalk iz Slovenije in Avstrije. Poglejmo rezultate
radovljiških tekmovalcev po
kategorijah. Mlajši dečki:
Vid Šumi Branilovič – 1. na
100 m hrbtno, 1. na 50 m
hrbtno, 2. na 100 m delfin,
2. na 200 m mešano, 2. na
200 m hrbtno, Kristjan Krivec – 3. na 50 m hrbtno; deklice: Ina Sekne – 1. na 50 m
prsno, 1. na 400 m prosto,
3. na 200 m prsno, 3. na 100
m prsno; cicibanke: Klara
Jelenc – 1. na 50 m hrbtno,
2. na 50 m prosto, Nika
Zima – 2. na 50 m prsno. V
Kranju je potekalo Mednarodno prvenstvo Kranja. Od
radovljiških plavalcev je na
stopničke dvakrat stopil Matjaž Krek Bašelj. Bil je dvakrat drugi, in sicer na 800 m
prosto in na 1500 m prosto.

športno plezanje
Radovljičani na treh
različnih tekmah

Udeleženke joge na trati za Vrtcem Čebelica v Radovljici
/ Foto: Lara Humerca

Balinarke so postale
državne prvakinje
Dina Kavčič
V soboto, 4. junija, je v Trbovljah potekalo ekipno državno prvenstvo v balinanju za
invalide. Sodelovalo je osem
ženskih in devet moških
ekip, ki so se na državno prvenstvo uvrstile prek področnih tekmovanj ZDIS (Zveze
delovnih invalidov Slovenije),

tekmovanja pa so se udeležile tudi najboljše ekipe iz drugih nacionalnih invalidskih
organizacij. V ženski konkurenci so se naslova državnih
prvakinj zasluženo razveselile članice Medobčinskega
društva delovnih invalidov
Radovljica: Marija Čufar in
Marijana Cemič iz Radovljice
ter Tilka Kodrič iz Lesc.

Naš tek je privabil 65 tekačev. / Foto: CUDV Radovljica

V Arcu v Italiji je potekal
evropski pokal športnih plezalcev težavnosti. Nastopili
so tudi trije tekmovalci
Športno plezalnega odseka
Radovljica in vsi trije so se
uvrstili v finale. Pri dekletih
je bila Vita Lukan druga, pri
fantih pa Luka Potočar tretji
in Domen Škofic sedmi. Celovec je gostil tekmo za
evropski pokal na balvanih.
Matic Kotar je bil šesti.

NOVI
DACIA
JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER*

NAJDOSTOPNEJŠI
7-SEDEŽNIK NA TRGU

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER
Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

Dacia priporoča

V ženski konkurenci so se naslova državnih prvakinj
zasluženo razveselile članice MDIR Marija Čufar in
Marijana Cemič iz Radovljice ter Tilka Kodrič iz Lesc.
/ Foto: Arhiv MDIR

Jesenice,
tel.:
Lesce,Finžgarjeva
Hraška cesta2,25,
tel.:04
0458
5333
53 330
450
Jesenice,
2, tel.:
5853
33 450
330
Lesce,
HraškaFinžgarjeva
cesta 25, tel.:
040453

www.asp.si

DACIA.SI
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Mladi
Obisk pisateljice
Ob zaključku branja za bralno značko so na
Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica na obisk
povabili pisateljico, pesnico, profesorico in
gledališko igralko Natašo Konc Lorenzutti.
Marjana Ahačič
Pisateljica je za skoraj 150
učencev, ki so v tem šolskem letu opravili bralno
značko, pripravila dva nastopa na matični šoli v Lipnici
in enega na podružnici.
Najprej so se z Natašo Konc
Lorenzutti srečali učenci od
1. do 5. razreda. Odgovarjala
je na njihova vprašanja in
jim celo uprizorila komično
»namišljeno« poroko.
Učenci od 5. do 9. razreda so
pisateljici pripravili majhno
presenečenje, saj so učenke
osmega razreda uprizorile
kamišibaj, katerega podlaga
je bila ena od zgodbi iz njene knjige Kakšno drevo zraste iz mačka.
»Nataša Konc Lorenzutti je
učencem poglobljeno približala basen, tako da je z njimi
najprej ponovila nekaj literarnoteoretskih zakonitosti,
nato pa doživeto uprizorila
več basni iz svoje knjige Krilate in kosmate basni. Učenci so zastavili veliko vprašanj

o navdihu, izvoru motivov,
nastanku knjige, katere knjige so ji najljubše in podobno. Na koncu smo pisateljici
podarili knjigo Naš Buček
lokalnega pisca Joža Vovka,
učenci pa so komaj pričakali
pisateljičin avtogram,« je povedal učitelj Uroš Švab.
Na Podružnični šoli Ovsiše
so se učenci preizkusili v
ugankah, zastavljali vprašanja pisateljici in spremljali
uprizoritev o psičku Cufku
ter dva kamišibaja.
»Besede o pomenu podrobnega, zavestnega opazovanja
sveta, pozitivnih vidikih branja, fazah v nastajanju zapisanega besedila in nadaljnji
poti do knjige ter nazorne
zgodbe iz avtoričinega zasebnega življenja in njenega
literarnega sveta bodo gotovo navdih za katerega izmed
učencev, da bo večkrat posegel po knjigi ali morda postal celo povezan z enim od
poklicev, ki so povezani z
njo,« je prepričan učitelj
Švab.

Kdo bo delal v turizmu
Pomanjkanju delavcev na področju gostinstva in turizma je v zadnjih dveh letih svoje dodala še
epidemija. A na Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici tako učitelji kot dijaki verjamejo, da je
razmere vendarle mogoče obrniti na bolje.
predvsem prisluhniti mladim, ki razmišljajo drugače
kot starejša generacija. »Gostinstvo je težko delo, ne obvlada ga vsak, čeprav se
mnogim zdi, da tudi brez izobrazbe kar nekaj znajo. Če
ne bomo nič naredili, bomo
morali začeli uvažati tujce.
To sicer počne vsa Evropa,
ampak naši turisti so vendarle radi postreženi v slovenskem jeziku.«

Marjana Ahačič
Tako srednje kot višje šole v
zadnjih letih opažajo resen
upad vpisa v gostinske in turistične programe, delodajalci pa imajo vse večje težave
pri iskanju kadrov, je bila soglasna ugotovitev udeležencev srečanja, ki ga je v okviru projekta Zaposlitveni
sejem spomladi pripravila
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske.

Zadovoljstvo in dobro
plačilo

Izrazit upad vpisa v
zadnjem desetletju
Okroglo mizo o aktualni
problematiki je gostila Srednja gostinska in turistična
šola Radovljica, na njej pa so
sodelovali tako predstavniki
šol in podjetij kot zavoda za
zaposlovanje ter tudi dijaki
in študentje gostinstva in turizma.
Kot je povedal ravnatelj Ivan
Damjan Mašič, se z izrazitim upadanjem vpisa srečujejo vse od leta 2012, ko se je
število dijakov na njihovi
šoli praktično prepolovilo,

Okroglo mizo o aktualni problematiki pomanjkanja kadrov
v gostinstvu in turizmu je organiziral Ragor, gostila Srednja
gostinska in turistična šola Radovljica.
epidemija pa je krizo še poglobila. Podobno je na višješolskem nivoju.
Med epidemijo se je mnogo
delavcev preusmerilo v proizvodnjo, kjer bodo verjetno
tudi ostali, je povedala vodja
urada za delo Jesenice in
Radovljica Mojca Klement.
»Znašli smo se v začara-

nem krogu. Ker je v gostinstvu in turizmu premalo
ljudi, so tisti, ki so, bolj
obremenjeni. In ko so preveč obremenjeni, gredo
drugam.«
Dekanja Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled Tadeja Krašna je zato prepričana
je, da bi morali delodajalci

S šolniki in gostinci sta se
strinjala tudi dijaka Timotej
Vujkovič in Samir Fatič, ki
se v radovljiški srednji šoli
izobražujeta v programu gastronomski tehnik. Pravita,
da je mogoče, če si delaven
in predan poklicu, v turizmu
in gostinstvu najti veliko zadovoljstva pa tudi, splošnemu prepričanju navkljub,
dobro plačilo. Verjameta, da
bi se za te poklice odločalo
več mladih, če bil le imeli
možnost, da jih res spoznajo.

Nova znanja in prijateljstva
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce sodeluje v mednarodnem projektu z naslovom Z veščinami
enaindvajsetega stoletja do uspešnega poklica in življenja, v okviru katerega je v Lesce v začetku
junija prišlo trideset dijakov in enajst učiteljev iz Italije, Hrvaške, Estonije in Turčije.
Marjana Ahačič
Ob zaključku branja za bralno značko so med učence OŠ
Staneta Žagarja Lipnica povabili pisateljico, pesnico,
profesorico in gledališko igralko Natašo Konc Lorenzutti.

Po dveh letih spet na odru
Konec maja so učenci Podružnične šole Ovsiše, ki deluje v
okviru Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, napolnili dvorano v kulturnem domu v Podnartu. »Učenci so z učiteljicami po dveh letih spet pripravili tradicionalno šolsko prireditev, na kateri so nastopili prav vsi učenci brez izjeme,« je
povedala učiteljica Jana Penca Ponikvar. Z mentoricami so
pripravili lep in zanimiv kulturni program, ki so ga popestrili šolski pevski zbor, folklorna skupina Voše in dramski krožek. »Veseli smo, da smo spet lahko pokazali, kaj vse zmoremo in znamo,« sporočajo učenci in učiteljice.

Na prireditvi v kulturnem domu v Podnartu so nastopili
prav vsi učenci Podružnične šole Ovsiše.

V tednu dni so si ogledali
lep kos Gorenjske, izpeljali
številne delavnice in uživali
v dvodnevnem taboru v
domu na Zelenici.
Luigi Pecorarro z juga Italije
je Slovenijo obiskal prvič.
»Pred tem sem poznal nekaj
ljudi, ki so bili v okviru tega
projekta v Italiji, to pa je bilo
vse. Bilo mi je všeč, res pa je,
da je bilo na taboru v gorah
kar naporno,« je povedal na
zadnji dan srečanja.
Tudi Estonci Henry Zoludev, Merili Tamm, Kevin
Vrit so bili v Sloveniji prvič.
Navdušeni so bili predvsem
nad gorami, so povedali, saj
je najvišji estonski vrh visok
komaj malce nad tristo metrov. Zato jim bosta dva dneva, preživeta na 1.500 metrih, ostala v posebnem
spominu. Tudi hrana jim je
bila všeč – za tiste, ki jim ne
dišijo lokalne posebnosti, je
bil čisto blizu McDonald's,
so povedali s širokim nasmeškom na obrazu, Luigi
je celo dodal, da je hrana v
njem veliko boljša kot v italijanskih. Kar jih je presenetilo, pa je to, da so vse slovenske juhe bolj »belih« barv,
estonske namreč po večini
vlečejo na rdeče.

Kruno Lokmer, Ana Glavač, Sena Gizem Başocak, Merili Tamm, Henry Zoludev, Kevin Virt
in Luigi Pecoraro / Foto: Marjana Ahačič
Turkinjo Seno Gisem Basocak so najbolj navdušili ljudje. »Vsi so prijazni do turistov, res. Nisem pričakovala,
da tako dobro poznate Turčijo in da tako veliko Slovencev dopustuje pri nas. Seveda pa je tukaj zame, glede na
to, da živim v Istanbulu, vse
res izjemno tiho in čisto.«
In Hrvat Bruno Lokmer? Ta
je nasprotno pričakoval –
tako, pravi, so mu rekli pred
odhodom v Slovenijo – da bo
v Lescah zelo podobno kot
doma, v Požegi v Slavoniji.
»Ampak že takoj prvi dan

smo šli v planine! S seboj
sem imel šolski dron in ko
sem snemal ... samo gore, z
vseh štirih strani. Čudovito,
ampak ves čas se mi je zdelo, da se bom z dronom zaletel v hrib.«
Leščanka Ana Glavač pa se
je v projekt vključila, ker se
rada tudi v živo spoznava z
novimi ljudmi in potuje. »V
resnici prek računalnika nikoli ne moreš biti popolnoma prepričan, s kom se pogovarjaš niti kakšen je nekdo
po značaju. To lahko izkusiš
samo v živo,« je prepričana.

Zelo podpiram takšne projekte, ker so odličen način,
da širimo obzorja, tkemo
prijateljstva in spoznavamo
druge kulture, pravi ravnateljica Emilija Kavčič. Vodja
tega projekta Erasmus+ na
leški osnovni šoli Petra Šmit
pa je prepričana, da bodo
znanja in veščine, ki so jih
pridobili, to je kreativnost,
sodelovanje, digitalne kompetence, kritično razmišljanje, komunikacija, fleksibilnost in socialne veščine s
pridom uporabljali še naprej.
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Kultura

Uspešni mladi glasbeniki
Učenci Glasbene šole Radovljica so se spomladi udeležili mednarodnih tekmovanj v Sloveniji in
tujini, kjer so dosegli številna priznanja.
Marjana Ahačič
V začetku maja so se harmonikarji Katarina in Jure Krč
pod mentorstvom Žana Legata ter Miha Mozetič pod
mentorstvom Tomaža Cilenška udeležili mednarodnega srečanja PannoniAccordion v Murski Soboti.
Katarina je na gumbni harmoniki v kategoriji junior,
klasična glasba, prejela najprestižnejšo nagrado laureat. Jure je na klavirski harmoniki v kategoriji C,
klasična glasba, dosegel
97.83 točke ter prejel I. nagrado in drugo mesto. Miha
je na klavirski harmoniki v
kategoriji C, klasična glasba,
dosegel 97 točk ter prejel I.
nagrado in tretje mesto.
Katarina in Jure Krč sta se
udeležila tudi Mednarodnega glasbenega tekmovanja
Tomaž Holmar 2022 v Naborjetu/Malborghettu v Italiji.
Katarina je na gumbni harmoniki, kategorija B1, klasična glasba, dosegla 99
točk ter prejela I. nagrado in
denarno nagrado za najvišje
število osvojenih točk, Jure
pa je na klavirski harmoniki,
kategorija B3, klasična glasba, dosegel 95 točk ter prejel
prvo nagrado.
Na 45. mednarodnem tek-

Jure in Katarina Krč z mentorjem Žanom Legatom

movanju harmonikarjev v
Pulju sta v duetu Cerkovnik
& Štros nastopila Janez Cerkovnik in Jan Štros. Učenca
Tomaža Cilenška sta v komorni zasedbi prejela drugo
nagrado. Na istem tekmovanju so tekmovali tudi Miha
Mozetič, Katarina Krč in
Jure Krč. Miha je v kategoriji C2 dosegel 97 točk in prejel prvo nagrado. Katarina je
v kategoriji A2, dosegla 93
točk, četrto mesto in prejela
prvo nagrado, Jure pa je v
kategoriji D dosegel 88,30
točke in prejel drugo nagrado.
Enajstega mednarodnega
koroškega tekmovanja na
Glasbeni šoli Radlje ob Dravi sta se pod mentorstvom
Marka Stajnka udeležila
Jeno Aleksander Berce in
Katarina Brlec. Jeno je na
klavirju v kategoriji 2 prejel
zlato plaketo in posebno priznanje za inovativno lastno
skladbo, Katarina pa je na
klavirju, ravno tako v kategoriji 2, prejela zlato plaketo.
Konec maja je na Muti potekalo še Mednarodno tekmovanje Bolero. Toma Jan Marko je na trobenti v kategoriji
2 pod mentorstvom Luka
Ipavca in ob spremljavi korepetitorke Ane Marie Beguš prejel zlato plaketo in
drugo nagrado.

Poletna bralna akcija za mlade
Radovljiški knjižničarji v akcijah Poletavci in Najpoletavci tudi med letošnjimi počitnicami vabijo
k poletnemu branju.
Marjana Ahačič
»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!« so prepričani radovljiški knjižničarji, ki tudi med letošnjimi
počitnicami mlade v akcijah
Polatavci in Najpoletavci vabijo k poletnemu branju.
Poletavci so otroci od 7. do
12. leta starosti. Med počitnicami berejo knjige, revije, stripe in izpolnjujejo
bralni seznam. Njihova na-

loga je brati 30 dni 30 minut na dan. S tem ohranjajo
branje kot dobro navado in
zabavno pustolovščino v
svetu zgodb. Bralne sezname s svojimi podatki na
hrbtni strani oddajo do 10.
septembra v vseh enotah
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, opisujejo bralno
akcijo za mlajše šolarje radovljiški knjižničarji.
Poletavci, ki osvojijo priznanje, ga lahko jeseni v šoli po

dogovoru z mentorjem uveljavijo kot eno prebrano knjigo za bralno značko, so še
povedali.
Najpoletavci pa so najstniki
od 13. do 16. leta starosti.
Njihova naloga je med počitnicami prebrati tri knjige
in vpisati naslove v obrazec
na spletni strani radovljiške
knjižnice www.rad.sik.si.
Na koncu poletja bodo vsi
sodelujoči prejeli priznanje,
majico in sodelovali v nagra-

dnem žrebanju za glavno
nagrado, to je badminton set
Talbot Torro (Poletavci) in
set za tenis na plaži Talbot
Torro (Najpoletavci).
Zaključna prireditev s predstavo in žrebanjem nagrad
bo v četrtek, 29. septembra,
pred radovljiško knjižnico.
Povabljeni sodelujoči bralci
si bodo ogledali klasično slovensko humoresko Kozlovska sodbo v Višnji Gori v izvedbi Teatra Cizamo.

V Kropi spet Knjižnica pod krošnjami
V začetku junija so pred Mežnarijo pri Kapelci nad Kropo
spet odprli Knjižnico pod krošnjami, kjer bo tudi letos vse
poletje mogoče prebrati knjige ter listati po časopisih in
revijah ... Knjižnica bo ta mesec odprta ob petkih in sobotah med 16. in 19. uro ter ob nedeljah od 10. do 12. ure, v
juliju in avgustu pa bo branje pod krošnjami mogoče tudi
ob sredah med 17. in 20. uro. Na otvoritveni dogodek so
organizatorji, društvo Kultura - natura iz Krope, povabili
otroke iz domačega vrtca, ki so ob tej priložnosti razstavili
poslikane ptičje valilnice. Izdelal jim jih je mizar Erik Bajželj
iz Kamne Gorice. Ob pomoči Društva za opazovanje ptic
pevk Slovenije so povedali nekaj o pticah pod Jelovico. Spomnili pa so se tudi na obletnico rojstva znamenitega rojaka, tenorista Antona Dermote, ki je bil v Kropi rojen 4. junija 1910.

Knjižnica pod krošnjami tudi letos pred Mežnarijo pri
Kapelici v Kropi / Foto: Gorazd Kavčič

Veseli knjižni svet
V Linhartovi dvorani so ob zaključku bralne
akcije Ta veseli knjižni svet pripravili Pravljični
večer za odrasle v izvedbi pravljičark in
pravljičarjev iz štirih slovenskih knjižnic.
Marjana Ahačič
Z narečno obarvanimi nastopi so bralke in bralce, ki
so prebrali vsaj sedem predlaganih del z bogatega seznama knjig, popeljali po
slovenskih pokrajinah. Nastopali so Brigita Lavrič iz
Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto, Agica Kovše iz
Mariborske knjižnice, Jure
Bohinec iz Mestne knjižnice Kranj in Vesna Radovanovič iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska
Sobota.
»Knjižničarke in knjižničarji Knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica smo v
vseh svojih enotah že dvanajsto leto zapored z bralno
akcijo za odrasle vabili k sodelovanju. Letos je 118 bralk

svetovni vojni: Sadako hoče
živeti (K. Bruckner) in Ženska v belem kimonu (A.
Johns). Prav roman Tam,
kjer pojejo raki (D. Owens),
ki je bil najbolje ocenjen, pa
skozi usodo junakinje prikaže osupljivo moč narave
in življenja.«
Za posladek so bralke in
bralce nagradili z izborom
drobnih haikujev in filmskimi mojstrovinami. Najbolj
brane so bile pesniške zbirke Vladimirja Kosa, največkrat ogledani film pa je bila
drama Sestrica.
K sodelovanju so povabili
tudi udeležence obeh bralnih klubov. Na rednih mesečnih srečanjih je 26 bralk
in bralcev skupaj pregledalo
več kot 20 različnih naslovov.

Bralci so od oktobra do aprila prebirali besedila
iz daljne Japonske in posegali po izboru knjig,
ki poveličujejo naravo, njene lepote in vrednote.
Vsaj sedem predlaganih del je prebralo 118 bralk
in bralcev, najprizadevnejša bralka pa kar 57.
Skupaj so prebrali 1222 del.
in bralcev prebralo vsaj sedem predlaganih del. Skupaj
so prebrali 1222 del. Najprizadevnejša bralka je prebrala 57 knjig,« je povedala Barbara Klinar, ki v radovljiški
knjižnici vodi bralno akcijo.
Kot je pojasnila, so od oktobra do aprila prebirali besedila iz daljne Japonske in
posegali po izboru knjig, ki
poveličujejo naravo, njene
lepote in vrednote. »Med
prvimi petimi najbolj branimi deli so štiri povezana z
japonskim načinom življenja: Japonski ljubimec (I.
Allende) in S strahospoštovanjem (A. Nothomb) ali z
usodo preživelih po drugi

Za glasbeno spremljavo dogodka sta poskrbela harmonikarja Janez Cerkovnik in
Jan Štros, učenca Glasbene
šole Radovljica. »Prijeten
večer smo zaključili s pogostitvijo s pralineji iz Radolške čokolade, prevzemom
nagrad in priznanj ter povabilom k sodelovanju oktobra, ko bomo pripravili nov
seznam z zanimivimi naslovi in mislijo ene izmed
bralk: Veter je zrak, ki se
mu mudi. Naj se nam ne
mudi skozi življenje, postojmo, pustimo se kdaj prepihati, mirovati in predvsem
uživati,« je še sporočila Barbara Klinar.

Vesolje zakladov
Marjana Ahačič
Knjižnica, vesolje zakladov
se imenuje akcija za spodbujanje branja, ki traja v času
šolskega leta in se je pravkar
zaključila.
»Mlade bralce vseh naših
enot povabimo, da pridejo v
knjižnico in si izposodijo
knjigo po izbiri. Ob izposoji
vsaj ene knjige otrok v prav
posebno zloženko dobi štampiljko – knjižka. Ko zbere sedem štampiljk, prejme sladko nagrado. V maju oziroma
juniju pa vse otroke, ki so oddali vsaj eno izpolnjeno zloženko, povabimo na zaključno prireditev,« je povedala
Saša Jelenc iz Knjižnice A. T.
Linharta Radovljica.
Med otroke, ki so zavzeto
brali, so razdelili skoraj pet-

sto čokolad Gorenjka. Letošnja zmagovalka, bralka z
največ prebranimi knjigami,
pa je bila četrtošolka Vasilisa
Lukinova z Brezij, je oddala
kar šest izpolnjenih zgibank
in tako prebrala vsaj 42
knjig.
Kot pravi Jelenčeva, so bili
organizatorji akcije posebej
veseli, da so letos lahko po
dveh letih omejitev spet pripravili zaključno prireditev.
Poslali so kar 370 vstopnic
otrokom iz vseh štirih občin,
na območju katerih deluje
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica.
Za vse sodelujoče in njihove spremljevalce so pred
Knjižnico v Radovljici gostili Žonglersko skupino Čupakabra, ki je uprizorila
predstavo Cirkus KoLibris.
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Društva, obletnica
Društvo ima novega
predsednika
Na majskem občnem zboru so člani društva za
naslednika dosedanje predsednice Vide Markovc
izbrali Tomaža Sedeja.
Matjaž Klemenc
Fotografsko društvo Radovljica je konec maja pripravilo občni zbor, ki je bil letos
volilni. Na občnem zboru je
bil za novega predsednika
izbran Tomaž Sedej. Nasledil je dosedanjo predsednico
Vido Markovc, ki bo po novem podpredsednica društva. Na mestu tajnika bo
Žarka Petroviča zamenjala
Saša Slamnik. Na dan občnega zbora je bilo v društvu
30 fotografov in fotografinj.
Na srečanju je dogajanje v
društvu v preteklem letu
predstavila dotedanja predsednica Vida Markovc. Društvo je imelo pet sej, vse po
video povezavi, in občni
zbor, zaradi epidemije šele v
sredini junija.

Natečaji, razstave in
nagrade
Skupaj z Občino Radovljica
je bil izveden natečaj Dogodki v občini Radovljica v letu
2020 in Kovaška tradicija
Krope. V Domu dr. Janka
Benedika je bila postavljena
razstava Industrijska dediščina v občini Radovljica iz
zapuščine dveh pokojnih fotografov društva Ivana Pipana in Adija Finka. Društvo
je s Centrom arhitekture
Slovenije iz Ljubljane sodelovalo ob Vurnikovih dnevih, na srečanju Gorenjskih
fotografov iz šestih društev,
na skupni razstavi petih držav pri Fotografskem klubu
Krk iz Hrvaške.
V galeriji Pasaža Radovljiške
graščine je bila tradicionalna
razstava Društev ljubiteljev
stare glasbe. S CUD La Casa
de Kamna so gostili razstavo
fotografinje Alexandre Mitakidis iz Trsta. Fotografi in
fotografinje društva so sodelovali na različnih razstavah
v Sloveniji in v tujini. S številnimi nagradami in priznanji tako doma kot v tujini
je bil zelo uspešen Jasim Suljanović. Skupno je društvo

pripravilo 15 razstav, in sicer
v galeriji Pasaža in v Domu
dr. Janka Benedika. Postavljena je bila 12. razstava članic društva ob dnevu žensk.
Štirje člani društva so imeli
samostojne razstave. Društvo je v oktobru organiziralo fotografsko ekskurzijo v
Goriška brda.

Visoki cilji za letošnje leto
Visoki cilji so postavljeni
tudi za to leto. V načrtu je
20 razstav; 12 v galeriji Pasaža v Radovljiški graščini,
šest v Domu dr. Janka Benedika in po na v Šivčevi hiši
in v avli Občine Radovljica.
Predvidena je razstava pokojnih članov društva Ivana
Pipana in Adija Finka v sodelovanju z Mestnim muzejem Radovljica, razstava fotografov Gorenjske v Šivčevi
hiši in razstava v času Tedna
ljubiteljev kulture JSKD v
Ljudski univerzi.
Društvo bo pripravilo štiri razpise: Dogodki v občini Radovljica v letu 2021, Društvena
pregledna razstava 2022, razstava iz izleta 2021 in Vurnikov fotografski natečaj. Še naprej si bodo v društvu
prizadevali, da bodo sodelovali na čim več razpisih doma in
v tujini. Poglobili bodo sodelovanje z ObčinoRadovljica,
JSKD – območno enoto Radovljica, s Centrom arhitekture
Slovenije iz Ljubljane, Muzeji
radovljiške občine, Festivalom Radovljica, Knjižnico A.
T. Linharta Radovljica. Mesečno bodo organizirali sestanke izvršnega odbora društva in debatne večere.
Predvidena je fotografska ekskurzija na Jezersko.
Kot vsako leto bo društvo izdalo Foto informator. Treba
je poudariti, da je bilo nekaj
razstav in natečajev do občnega zbora že izvedenih.
Več podatkov o Fotografskem društvu Radovljica
lahko preberete na njihovi
spletni strani www.fd-radovljica.si

Devetdesetletnica
Marjeta Božič
Marjeta ali Metka, kot jo vsi kličejo, je bila rojena na Popovem, majhni vasici nad Lešami, zdaj pa živi
v Srednji vasi.
Ivanka Korošec
Starši so imeli precej veliko
kmetijo, po domače pri Joštu, v družini so bili štirje
otroci. Marsikdo pozna vas
in ime po odličnem siru, ki
ga pridelujejo Metkini sorodniki, potomci njene sestre.
Pri 22 letih se je poročila.
»Mož je bil le dve leti starejši od mene, bila sva res mlad
zakonski par. Oče mi je ob
poroki rekel, da lahko kadarkoli pridem na obisk, za stalno pa naj se ne vračam, ker
se pri Joštu ne ločujejo! Tega
mi niti ni bilo treba, saj sem
z možem v zakonu preživela
kar 54 let!«

Skrb za dom in kmetijo
Tudi na moževi domačiji na
Mlaki so imeli kmetijo, tako
da je bilo dela več kot dovolj.
»Še zlasti ker je bil moj mož
gozdar in povrhu še 'jager' in
ga velikokrat ni bilo doma.«
Leta 1954 sta kupila hišo z
manjšo kmetijo v Srednji
vasi. Metka je bila gospodinja, skrbela je za hčer in delala na kmetiji. Kasneje se je
za nekaj let tudi zaposlila pri
zavarovalnici. »Le tri leta
sem zdržala. Delo je bilo večinoma terensko, in ko sem
se vrnila domov, je bilo treba
postoriti še vse v hiši in hlevu. Tako sem ostala doma.«

Že v šestdesetih letih je
opravila tudi vozniški izpit,
kar ji je olajšalo življenje, saj
Podgora ni imela avtobusa.

Hvaležna za skrb
Hiša je zdaj že večkrat obnovljena. Hčerka in zet sta v
nadstropju, vnuk si je izdelal
prizidek, vnukinja pa tudi živi
pozimi doma, v poletni sezoni pa dela kot inštruktorica
potapljanja na Hrvaškem.
Metka je zelo hvaležna hčerki, ki vzorno skrbi zanjo.
»Imam več zdravstvenih
problemov, zato mi hčerka
kuha, pere, pospravlja in mi
pomaga tudi pri vseh vsakdanjih opravilih. Včasih sem
veliko brala, zlasti pozimi,
ko ni bilo toliko dela, zdaj pa
v Gorenjskem glasu in Deželnih novicah lahko preberem samo naslove. Veliko
sem pletla za moža, ki je hodil po gmajni: puloverje pa
nogavice za v gojzarje in
take reči … Tudi sešila sem
kaj za dom, zdaj ne morem
več, niti 'knofa' ne vidim več
prišiti. Če bi bila deset let
mlajša, bi se naučila ravnanja z računalnikom, tako pa
niti telefona ne morem uporabljati, ker ne vidim številk
…« Lahko pa gleda televizijo
in predvsem posluša poročila in slovenske oddaje, saj je
rada na tekočem.

Marjeta Božič / Foto: Ivanka Korošec

Težko je biti sam
Mož ji je umrl pred 14 leti
in zadnja leta njegovega življenja je dosti trpela zaradi
njegove demence. »Kljub
temu ga pogrešam. Ni lahko biti sam. Saj se sploh ne
moreš spričkati. Možu pač
lahko vse poveš in potožiš.«
Največja sreča je bila, ko je
dobila vnuka in vnukinjo.
»Tudi mož me je znal razveseliti, saj sicer ne bi mogla z
njim živeti 54 let. Kako lepo
sva praznovala tudi zlato poroko!« Spominja se tudi lepih družinskih doživetij.
Mož je bil zaposlen na GG
Bled in podjetje je imelo sin-

dikalni dom v Piranu, kamor so šli včasih za en teden
na dopust. »Radi smo tudi
hodili na Dobrčo, na Roblek,
pa na Kofce in Šijo. To so
najlepše planine.«
V vasi, ki ima samo šest hiš,
je najstarejša. »V vsej Podgori, to so štiri vasi pod Dobrčo, je le malo starejših ljudi. Imam pa prijateljico
mojih let na Mlaki, s katero
se dobro razumem,« pove in
doda: »Nikoli se nisem hotela z nikomer prepirati, vedno sem bila optimist. Držim se načela, da nikoli ni
tako hudo kot je najprej videti. Vsaka slaba stvar je tudi
za nekaj dobra.«

Srečanje upokojencev
v Begunjah
Društvo upokojencev Begunje je prejšnji četrtek spret pripravilo srečanje vseh upokojencev
občine Radovljica.
Marjana Ahačič

športnih in zabavnih iger,
na voljo so bila tudi odlična
okrepčila in tradicionalno
gostoljubna ponudba DUB
bara.
Nekateri od udeležencev so
se odpravili na kolesarjenje,

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2021

Kar okoli sto se jih je zbralo
na prijetno senčnem, slikovitem vrtu Ratzingerjeve vile
v središču Begunj, kjer so
pripravili pester program

Fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2021, tema Posegi
v prostor ob nadgradnji železniške proge, Od jutra do
večera, avtorica Saša Slamnik, 2. nagrada.

Pomerili so se v številnih športno-zabavnih igrah.
/ Foto: Gorazd Kavčič

precejšnje zanimanje je bilo
tudi za ogled Alpskega smučarskega muzeja Elan in za
nastop domačih Country
č'bel iz Begunj.
Energije polni upokojenci
so dan preživeli v sprošče-

nem druženju pa tudi v napetem tekmovalnem vzdušju, predvsem pa veseli, da
so se po dveh letih epidemije spet lahko srečali, poklepetali in poveselili – v
živo.

Za glasbo je tudi tokrat skrbel mojster ozvočenja Janez
Hrovat. / Foto: Gorazd Kavčič
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Zanimivosti

Pivo in kulinarika
Prvi junijski petek in sobota sta bila v Radovljici namenjena festivalu Okusi piva.
Alenka Brun
Festival je gostil radovljiški
park, ponovno pa se je na
njem predstavilo lepo število
slovenskih butičnih pivovarn. Tako so si obiskovalci
lahko v dveh dneh privoščili
piva domačega pivovarja
Carniola, kamniškega Mali
grad, iz Ajdovščine se je
oglasil izvrstni Pelicon, žirovskega Crazy Duck pa tudi
na Gorenjskem že dobro
poznajo.
Šmeks Lounge Bar Radovljica je s svojo ponudbo poskr-

bel še za preostala žejna
usta, tako je bilo na Okusih
piva mogoče dobiti tudi kaj
brezalkoholnega in še kakšen drugi napitek. Če vas je
zamikalo, ste si lahko privoščili osvežilno kombučo
(imeli so tudi takšno z alkoholom), novost letošnjega
festivala pa je bila še ena pijača, in sicer Koivu Hard
Seltzer. Gre za slovensko
različico ameriške pijače, ki
spada med osvežilne mehurčkaste dobrote z majhno
vsebnostjo alkohola.
Ponudbo hrane, ki načelo-

Festivala sodobne krščanske glasbe Ritem srca,
ki ga organizira Radio Ognjišče, se je z lastno
skladbo udeležil tudi Matej Šoklič z Lancovega.
Ivanka Korošec

Okusi piva tako zaradi ponudbe kot spremljevalnega
programa vedno privabijo lepo število obiskovalcev
različnih generacij. / Foto: Alenka Brun

Ekipa Okusov piva / Foto: Alenka Brun

Ritem srca

ma sodi k pivu, so na festivalu organizatorji ponovno zaupali Okusom Radol'ce
(Hiša Linhart, Gostilna Draga, Restavracija Manu, Baffi
House of pizza), našlo se je
tudi kaj za sladkosnede. Radolška čokolada je na primer
poskrbela za točen sladoled,
ki so ga postregli z dodanim
prelivom iz čokolade »single
origin« (enotnega izvora) in
posipom iz piemontskih
lešnikov.

Na dvodnevnem festivalu
tudi ni manjkalo dobre glasbe. Tako so v petek najprej
oder zavzeli 3:rma in domači
Masharik, v soboto pa so nastopili 80's Band in Killerface. Drugi dan Okusov piva so
organizatorji s kolesarskimi
vodniki pripravili tudi vodene gorskokolesarske ture po
turnokolesarskem omrežju,
ki so se seveda zaključile na
festivalu. Pa brez pihalnega
orkestra iz Lesc tudi ni šlo.

Festival, ki ni tekmovalne
narave, je tokrat potekal že
devetnajstič. Množica obiskovalcev je bila nad prireditvijo navdušena.
Nastopilo je osem izvajalcev, med njimi Matej Šoklič
z Lancovega, ki se je festivala udeležil že drugič. »Hvaležen sem, ker sem bil lahko soustvarjalec dogodka, in
to z lastno skladbo. Nekaj
posebnega je zaigrati pred
takšno množico, posebno
če te spremlja izvrsten festivalski ansambel,« je povedal.
Njegova pesem govori o
tem, da je dobro svoje življenje postaviti na trden temelj.
»Ker sem katolik, je moje
življenje naslonjeno na nauk
Jezusa Kristusa. V meni je
želja, da bi mojo hišo (moje
življenje) zapolnjevali ljubezen, mir in veselje. Da se
tega še bolj zavem in sam
sebe opomnim, če kdaj na to
pozabim, pa napišem
kakšno pesem, ki me na raz-

lične načine potem spremlja
skozi življenje.« Povedal je
še, da mu pri pisanju duhovnih pesmi pride prav kakšna
spodbuda. »Zlasti prijatelj
Damjan Ristič me zna motivirati. Nasploh kar precej
premišljujem o besedilih z
željo, da bi ustvaril nekaj lepega in trajnega. Na zalogi
imam kar nekaj pesmi, ki še
zorijo in čakajo, da se prelijejo na papir.«
Po izobrazbi je profesor
športne vzgoje, je oče dveh
hčera, pomembno mesto v
njegovem življenju pa ima
tudi glasba. V Glasbeni šoli
v Radovljici se je učil igranja kitare, v času študija na
Fakulteti za šport pa se je
vpisal na Glasbeno šolo Vič
- Rudnik – na solo petje.
Konce tedna preživlja z
glasbeno skupino Aufbiks,
s katero nastopa na najrazličnejših dogodkih in slovesnostih. Kot učitelj je zaposlen v Centru za
izobraževanje, rehabilitacijo
in usposabljanje mladine v
Kamniku.

Prvič gostili festival swinga
Prejšnji konec tedna je Radovljica gostila mednarodni festival swinga. Dogodek je v mesto privabil
blizu dvesto plesalcev swinga iz devetih evropskih držav.
Matej Šoklič na festivalskem odru / Foto: Rok Mihevc

Marjana Ahačič
Plesalci so pod vodstvom
mednarodno uveljavljenih
mojstrov swinga nadgrajevali plesno znanje v dvoranah
Radovljiške graščine, zvečer
pa so pridobljeno znanje
predstavili na Linhartovem
trgu. Dogodek je navdušil
tako plesalce kot obiskovalce
Linhartovega trga, ki so uživali v plesnih predstavah.
Večere na Linhartovem trgu
je dopolnila kulinarična ponudba Okusov Radol'ce.
Organizator dogodka Zavod
Gibarija, ki ga vodi Petra
Hrovat, tudi sama plesalka
ter učiteljica swinga, je z izvedenim dogodkom zelo zadovoljen. »Učitelji so super
povezovali energije na delavnicah, večerni dogodki so
bili zares enkratni, tako kot
tudi sama lokacija. Vse se je
poklopilo in odzivi so odlični.«
Povedala je še, da v Radovljici rada ustvarja tudi zato, ker
ve, da ima tukajšnja publika
rada kulturne dogodke, šteje
pa tudi posluh turizma za
take projekte. Odzivi na dogodek so bili tako dobri, je
povedala, da so že določili
datum naslednjega festivala,

Navdušile s predstavo trebušnega plesa
Plesalki in koreografinji Alja Shaar in Ines Kočar sta v sodelovanju z Arabskim klubom v Sloveniji nedavno na Bledu s
svojimi učenkami gostovali s predstavo trebušnega plesa
Cirkus. Obiskovalci so ponovno lahko doživeli bogato plesno tradicijo arabskih narodov, moderne fuzije – od romskih
plesov do plesa ob pop uspešnicah. Plesalke so nastope
popestrile s številnimi rekviziti: krili, svečnikom, palicami …
Na odru sta se ustvarjalkam pridružili še dve plesni gostji:
Ksenija Visket (Maribor) in Irena Sertić - Shireen (Zagreb).
Plesne nastope pa je z dobro mero humorja začinil tudi
klovn (kot se za dober cirkus spodobi), pantomimik in igralec Frane Meden iz Hrvaške.

Dogodek navdušil tako plesalce kot obiskovalce Linhartovega trga, ki so uživali v plesnih
predstavah. / Foto: Turizem in kultura Radovljica
med 16. in 18. junijem prihodnje leto.
Dogodek je podprl tudi Javni
zavod Turizem in kultura
Radovljica. »S tovrstnimi dogodki povezujemo in prinašamo kakovostne kulturne
vsebine v staro mestno jedro
Radovljice, hkrati pa se dogodek umešča v čas tik pred
glavno turistično sezono in s
tem krepi obisk v mesecu ju-

niju,« je povedala Kaja Beton, vršilka dolžnosti direktorice zavoda.
»Zelo nas veseli, da je organizator uspel v Radovljico
privabiti kar dve tretjini gostov iz tujine. Ocenjujemo,
da so ustvarili več kot petsto
nočitev v nastanitvah v Radovljici in okolici. Ob festivalu Okusi piva je to zdaj še
drugi večji festival, ki v Ra-

dovljici poteka v sodelovanju
javnega zavoda z zasebnimi
organizatorji. Oba dogodka
sta naravnana tudi trajnostno in podpirata našo idejo
o dogodkih s čim manj plastike za enkratno uporabo.
Za točenje pijače se tako
uporabljajo kozarci za
večkratno uporabo s potiskom Radol'ca pristno sladka.«

Med več kot dvajset plesnimi točkami so se večkrat
predstavile tudi članice nadaljevalne skupine iz Radovljice
in okolice. / Foto: Peter Košenina
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Prireditve
O kresi se dan obesi na gradu Kamen

Izbor najlepših hiš v Radovljici

Turistično društvo Begunje pod ruševinami gradu Kamen
tudi letos na kresno noč, 23. junija, pripravlja tradicionalno
prireditev. Pester program, ki se bo začel ob 17. uri, bodo
obogatili s postavitvijo srednjeveškega tabora KUD Ampus,
razstavo mučilnih naprav ter bojne opreme in kotičkom s
srednjeveškimi igračami. Pri lokostrelcu Robertu Levsteku
se boste lahko preizkusili v streljanju z lokom, srednjeveške
pravljice pa bodo predstavili iz Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. Kulturni program se bo po 19. uri nadaljeval s Pihalnim orkestrom Lesce. Pred prižigom kresa in nastopom
ognjene Čupakabre, kot se za kresno noč spodobi, vas bo z
glasbenim nastopom razveselila Maša Cilenšek z Let's go
bandom. Vstop je prost, za kulinarično podobo kresnega
večera pa bo poskrbelo gostišče Draga.

Turistično društvo Radovljica obuja akcijo izbiranja lepo
urejenih hiš. Ocenjevanje bo potekalo od 15. avgusta do 15.
septembra, omejeno pa bo na območje krajevne skupnosti
Radovljica. Zaradi spoštovanja zasebnost lastnikov in stanovalcev se bodo pri fotografiranju omejili zgolj na pogled,
ki se obiskovalcu odpira z ulice, lastnik pa lahko tudi sami
pošljejo fotografijo svoje hiše na naslov: tdradovljica@siol.
net. Izbor bo potekal v dveh kategorijah: starejše, kjer se
bodo poleg ocvetličenosti in skladnosti barvnih kompozicij
ocenjevali tudi ohranjanje tradicionalne podobe stavbe in
pridih tradicije, in novogradnje, kjer bodo ocenjevali ocvetličenost, skladnost barvnih kompozicij in estetsko urejenost
vrta. Končni izbor petih nagrajencev bodo izvedli na upravnem odboru društva.

Urejeno, čisto in varno okolje
ni Stiskanje
naključno je zabavno

in otročje lahko

Skrb za čistočo in urejenost javnih površin je ena od prednostnih nalog Občine Radovljica,
kar kaže na odnos ne samo do občanov, temveč tudi do obiskovalcev. Zaposleni v Komunali
Radovljica si v tej luči prizadevamo za skrbno ravnanje z javnimi in zelenimi površinami.

Zmanjšajmo prostornino zbranih plastenk in pločevink

odvodnjavanje meteornih vod v Mišačah, Novi vasi, Hlebcah,
Komunala Radovljica, d. o. o., skrbi za javne površine na obmoBegunjah in na Gradnikovi ulici v Radovljici.
čju celotne občine Radovljica. Dejavnost se deli na letno in zimV začetku maja je stekla košnja obcestnih pasov na približno
sko vzdrževanje javnih površin.
200 kilometrih cest, ki bo potekala vsakodnevno do oktobra.
Zimsko vzdrževanje traja navadno od 15. novembra do 15. marKomunala Radovljica obcestne pasove zunaj naselij vzdržuje
ca. V sezoni 2021/2022 smo zimsko službo izvajali predvsem
s pomočjo traktorja in kosilne roke. Obcestne pasove v nasenovembra in decembra 2021, v letu 2022 pa je bila zima dokaj
ljih urejamo z vrtnimi traktorji in samohodnimi mulčerji. Kljub
mila. Čiščenje pločnikov s pomočjo snežne freze je pomembno
opremi
je šeodrasli
vednopa
potrebna
pripomoglo
k
učinkovitejši
izvedbi
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službe.
V
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S stiskanjem embalaže, ki je zabavno in otročje lahko, pridobimo do 80
odstotkov prostora v naših posodah za ločeno zbrane odpadke. Hkrati
stiskalnice dolgoročno zmanjšujejo stroške ravnanja z odpadki.
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Posoda za odlaganje
organskih odpadkov

• posoda s prostornino 7 litrov rjave barve,

obstoječih makadamskih cest. Vsako leto jih uredimo okrog 15
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sadik. Naslednje
obrezovanje
ali 240-litrske
zabojnike načrtujemo jeseni.
Tudi vzaprihodnje
si
bomo prizadevali za učinkovito porabo
biološke odpadke,
sredstev občinskega proračuna, skrbno urejanje javnih površin
• biološko razgradljive,
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iz koruze in krompirja,
zunanja in notranja površina,
• zaščitijo posodo
• pokrov neločljivo pritrjen
in rešujejo problem higiene
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
na 11,
telofaks:
posode,
Tel.: 04/ 537 01
04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
(tudi na robu posode),
• povsem gladek ročaj
• zmanjšujejo pogostost
za lažje čiščenje,
pranja zbiralnikov,
• s sistemom proti
• rešujejo problem neprijetnih vonjav,
nezaželenemu razsutju,
• olajšujejo delo komunalnim delavcem.
• priložene bio-vrečke,
ki se idealno prilegajo posodi.

Mislimo zeleno!

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

Kovaški šmaren
Prihodnji konec tedna bo v Kropi spet v znamenju
Kovaškega šmarna. Slovesno odprtje bo v petek, ko
se bo obenem s predstavo domačih gledališčnikov
končal letošnji Festival gledališča, osrednje
celodnevno dogajanje pa bo v soboto, 2. julija.
Marjana Ahačič
Prireditev se bo prihodnji petek, 1. julija, začela s kuhanjem oglja na travniku ob cesti proti Slovenski peči in
postavljanjem dveh peči za taljenje železove rude na travniku za vigenjcem. Zvečer ob
20. uri bo uradna slovesnost
ob odprtju Kovaškega šmarna
in hkrati z uprizoritvijo predstave Analfabet u Krop v dvorani kulturnega doma tudi zaključek letošnjega Festivala
gledališča Kropa.
Osrednje dogajanje bo v soboto, 2. julija, ko se bosta že
ob 9. uri začela turnirja v košarki in prstometu. Ob 9.30
bo maša pri Kapelci. Ves
dan bodo odprta vrata Mežnarije pri Kapelci, kjer
bodo organizirane delavnice
in razstave, v tem času bo
mogoč tudi ogled kroparske
cerkve Matere Božje
Od 10. do 18. ure bo dan odprtih vrat Kovaškega muzeja,
ob 11. uri bo odprtje razstave
Muzej pripoveduje – 70 let
Kovaškega muzeja. Od 10.
ure do 13.30 in od 15. do 17.
ure bo dan odprtih vrat vigenjca Vice s prikazom kovanja
žebljev, ves dan bo ob vigenj-

cu taljenje železove rude
Od 10. ure naprej bo na Plac
likovna delavnica za otroke,
v Kotlu pa odrasla likovna
delavnica. Ob 11. uri bo z
gledališkima skupinama KD
Kropa na različnih prizoriščih v Kropi (bajer, Fovšaritnica, vigenjc) snemanje filma po knjižni predlogi
Doroteje Škriba Škratek Kovaček in kroparski zmaj.
Muzejska hiša Fovšaritnica
bo odprta od 12. do 16. ure,
Galerija mozaikov od 10. do
18. ure, tovarna Uko pa od
10. do 14. ure; do 16. ure bo
pred tovarno prikaz umetniškega kovanja.
Ob 10. uri bo na Placu in na
Gosposki gasi prestavitev izdelkov mojstrov domačih
obrti, ob 13. uri bo na voljo
kovaška malica, od 14. pa na
Gosposki gasi delavnice za
otroke.
Prireditev se bo zaključila z
nastopom Pihalnega orkestra Lesce ob 17. uri in družabnim srečanjem z ansamblom Domači muzikanti, ki
se bo začelo ob 18.30.
V nedeljo bo od 9. ure naprej še turnir v odbojki na
mivki v Športnem kompleksu bazena v Kropi.

Urhov semenj
V nedeljo, 3. julija, pred praznikom župnijskega
zavetnika sv. Urha, bodo v Begunjah pripravili
peti Urhov semenj.
Peter Kolman
Letos bo tako prva julijska
nedelja v Begunjah po dveh
letih premora spet praznična. Domače organizacije
krajevna skupnost, turistično društvo, gasilsko društvo,
župnija, društvo Ejga in kulturno društvo ter številni posamezniki so se povezali in s
skupnimi močmi pripravljajo zanimiv in pester program, ki ga povezuje skupna
ideja po ohranjanju tradicije
in povezovanja v kraju.
Semanje dogajanje se bo začelo ob 9. uri s slovesno mašo
v župnijski cerkvi, ki jo bo vodil apostolski nuncij v Iraku
nadškof dr. Mitja Leskovar.
Po maši bo na župnijskem
dvorišču pogostitev in nastop
Pihalnega orkestra Lesce, ki
bo skupaj z narodnimi nošami popeljal sprevod na glavno
prizorišče semnja v centru
Begunj. Ob 11. uri bo kulturni
program z nastopom Pihalnega orkestra Lesce, folklornih
skupin Korenine in KPD
Lesce, domačega kulturnega
društva in plesalcev Country
č'bele ter odprtjem razstave
na prostem Turizem v Begunjah nekoč. Po 12. uri bo
čas za kosilo, kulinarika pa bo

sestavljena iz jedi, povezanih
s sv. Urhom – ribe in piščanca.
Ob 12.30 vabi Turistično društvo na 9. Begunjsko avanturo – rekreativno, pohodniško
in zabavno prireditev z zanimivimi, sproščujočimi in interaktivnimi nalogami na
poti, povezanimi s spoznavanjem kraja in okolice. Primerna je tako za mlade kot
starejše, družine, skupine in
posameznike. Prijava in začetek sta v TIC-u v Begunjah
pred pričetkom avanture.
Od 13. ure dalje pa bo na prizorišču sledilo druženje ob
glasbi Gorenjskega kvinteta.
Sejemsko dogajanje bodo zaokrožile stojnice z dobrotami in
izdelki domače obrti, ki jih bo
mogoče tudi kupiti. Kot pravijo organizatorji, bodo veseli
vsakega obiskovalca na prvo
julijsko nedeljo v Begunjah.
Organizatorji vabijo še na
spremljevalna dogodka ob
Urhovem semnju, in sicer k
maši in na koncert na kljunasti flavti s prof. Matejo Bajt v
cerkvi na Sv. Petru 29. junija
ob 17. uri in na predstavitev
restavriranih slik iz cerkve sv.
Lucije mag. Barbke Gosar
Hirci, ki bo 1. julija ob 18.30 v
kapeli župnišča v Begunjah.
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Prireditve

Petek, 24. junij 2022
Dan državnosti z 10. Radol'ško 10ko, od 14.00 delavnice za otroke, ob
16.00 otroški tek, ob 18.00 proslava pri Lipi samostojnosti, ob 18.30
Radol'ška 10ka, ob 21.00 Orleki in Okusi Radol'ce, štart tekov ob Lipi
samostojnosti, delavnice, koncerti in Okusi Rado'lce v Grajskem parku
MoPZ Triglav Lesce, ob 19.30, koncert, Baročna dvorana Radovljiške
graščine
IX. Festival gledališča Kropa, ob 20.00, koncert, Don Giovanni, Dvorana Kulturnega doma Kropa

Sobota, 9. julij 2022
2017, ob 21.30, dokumentarni film, Poletni kino Radolca, vstop prost,
Letno kopališče Kropa

Nedelja, 10. julij 2022

Marjana Ahačič

Pod cvetočim gankom, ob 17.00, kulturni in družabni program, travnik pred cerkvijo sv. Trojice, Kamna Gorica

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

140 let PGD Begunje, ob 20.00, zabavni večer z Dejanom Vunjakom
in Brendijevimi barabami, koncert, prireditveni šotor poleg gasilskega
doma v Begunjah*

Klavirski recital, ob 20.00, klasična glasba iz vseh obdobij, pod vodstvom prof. Cristine Marton (Nemčija, Romunija), dvorana Glasbene
šole Radovljica

Zgodbice z gore, ob 10.00, pripovedovanje za otroke, prijave na muzej@elan.si, Alpski smučarski muzej Elan
140 let PGD Begunje, ob 17.00 gasilska parada, ob 19.00 gasilska veselica z Veselimi Begunjčani in skupino POP Delux, prireditveni šotor
poleg gasilskega doma v Begunjah
Čebelica Maja 3: Zlato jajce, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Elvis, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Nedelja, 26. junij 2022
Barabe, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana
Radovljica*
Elvis, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Sreda, 29. junij 2022
Sv. maša in koncert kljunastih flavt, ob 17.00, um. vodja Mateja Bajt,
cerkev sv. Petra nad Begunjami

Četrtek, 14. julij 2022
Četrtki na trgu, od 15.00 ARTish, rokodelski sejem, ob 20.00 SuRealistas (Argentina, Italija), ter kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov trg, trg pred cerkvijo

Petek, 15. julij 2022
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Ena za reko: Zgodba Save, ob 21.30, dokumentarni film, Poletni kino
Radolca, vstop prost, Kamp Šobec

Sobota, 16. julij 2022
Violinski recital, ob 20.00, violinski klasični repertoar, pod vodstvom
prof. Leonida Sorokowa (Avstrija), izvajalci: glasbeniki iz Srednje
Evrope, dvorana Glasbene šole Radovljica
Palm Springs, ob 21.30, komedija, Poletni kino Radolca, vstop prost,
Kamp Šobec

Nedelja, 17. julij 2022

Karel Plemenitaš, ob 18.00, odprtje razstave, pregledna razstava del
akademskega slikarja, Galerija Šivčeva hiša

Ta lepi sejem »Ta nagelnov smn«, 9.30–14.00, etnološka prireditev,
maša, sejem izdelkov mojstrov domačih obrti, kovanje v vigenjcu s
prikazom kovaškega življenja nekdaj, kovaška malica Pokus Kropo in
druženje pod lipo ob vigenjcu, Prostor za vigenjcem Vice, Kropa

Predstavitev restavriranja oltarnih slik iz podružnične cerkve sv. Lucije, 18.30, mag. Barbka Gosar Hirci, kapela Župnišča Begunje

Jurski svet: Prevlada, ob 18.00, znanstvenofantastični film, Linhartova
dvorana Radovljica*

Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

Thor: Ljubezen in grom, ob 20.30, akcijsko-pustolovski film, Linhartova dvorana Radovljica*

Petek, 1. julij 2022

IX. Festival gledališča Kropa, ob 20.00, komedija, Analfabet u Krop,
dramska skupina Čofta KD Kropa, dvorana Kulturnega doma v Kropi
Sladičeva pica, ob 21.30, komedija, Poletni kino Radolca, vstop prost,
Grajski park Radovljica

Sobota, 2. julij 2022
Radolška tržnica, od 10.00 do 12.00, sejem lokalnih dobaviteljev, rokodelskih izdelkov in starin, Eko kotiček, Linhartov trg, trg pred cerkvijo
Kovaški šmaren 2022 v Kropi, od 10.00 prikaz umetniškega kovanja,
kuhanje oglja, stojnice z izdelki domače obrti, dan odprtih vrat v Kovaškem muzeju, dan odprtih vrat tovarne UKO, dan odprtih vrat muzejske hiše Fovšaritnica, dan odprtih vrat Galerije mozaikov; ob 9.00
turnir v košarki, slikarska likovna delavnica Trije kroparski slikarji, ob
9.30 maša za kovače pri Kapelici s kroparskimi pevci, ob 10.00 otroška likovna delavnica, predstavitev cehovskega društva kovačev – kovanje simbola kroparskih kovačev, prikaz taljenja železove rude,
10.00–13.00 in 15.00–17.00 prikaz kovanja žebljev v vigenjcu Vice, ob
11.00 odprtje razstave Muzej pripoveduje – 70 let Kovaškega muzeja,
ob 15.30 prikaz življenja kroparskih kovačev in kovaška malica, ob
14.00 delavnica za otroke, ob 16.00 igranje starih kroparskih iger, ob
17.00 nastop Pihalnega orkestra Lesce, ob 18.30 družabno srečanje
Duša, ob 21.30, animirana družinska pustolovščina, sinhronizirano,
Poletni kino Radolca, vstop prost, Grajski park Radovljica

Nedelja, 3. julij 2022
Urhov semenj v Begunjah, 9.00–19.00, stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti, ob 9.00 sv. maša v župnijski cerkvi (vodi apost. nuncij v Iraku nadškof dr. Mitja Leskovar), ob 10.00 nastop Pihalnega
orkestra Lesce, sprevod z narodnimi nošami, ob 11.00 center Begunj
– kulturni program: Pihalni orkester Lesce, folklorni skupini, pevski
zbor, KD dr. Jakoba Prešerna, plesna skupina Country č'bele ..., odprtje razstave na prostem: Turizem v Begunjah nekoč, 12.30 začetek
Begunjske avanture – rekreativne, zabavne, pohodniške poti za staro
in mlado, 13.00–19.00 druženje ob glasbi ansambla Gorenjski kvintet
Zgodbe tovarne Elan, od 10.00–18.00, 1. nedelja v mesecu brezplačen
vstop, Alpski smučarski muzej Elan
Čebelica Maja 3: Zlato jajce, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano,
Linhartova dvorana Radovljica*
Junak, ob 20.00, drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Ponedeljek, 4. julij 2022
Ustvarjalni teden za otroke in mladino, 4.–8. julija od 9.00 do 12.00,
umetniške delavnice s slikarko Meto Šolar za otroke od 6. do 14. leta,
risanje na majice, slikanje, kolaži: prijave na slikarskasola.meta@
gmail.com, terasa za Radovljiško graščino*
Četrtek, 7. julij 2022
Četrtki na trgu, od 15.00 ARTish, rokodelski sejem, ob 20.00 večer
slovenskih popevk, ter kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov
trg in trg pred cerkvijo
Ekološko vrtnarjenje, ob 18.00, delavnice z Moniko Brinšek, obvezne
prijave, Vrbnje

Petek, 8. julij 2022
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*

Krajevna skupnost Lesce
praznuje 14. julija, ko zaznamuje spomin na začetke
gradnje Kampa Šobec. V
okviru praznika se bodo ves
mesec domača društva predstavljala s svojimi aktivnostmi. Osrednji dogodek bo
proslava s podelitvijo priznaj
krajevne skupnosti, ki bo v
soboto, 2. julija, ob 19. uri v
avli OŠ F. S. Finžgarja Lesce.
Prireditve se bodo začele že
v ponedeljek, 27. junija, ko
bo ob 19. uri v avli osnovne
šole dr. Matjaž Geršič predstavil knjigo z naslovom
Krajevna skupnost Lesce v
prostoru in času.
Balinarski klub Lesce bo v
soboto, 2. julija, organiziral
mednarodni turnir v balinanju na Balinišču v Lescah;
začetek ob 9. uri. V petek, 8.
julija, se bo ob 18. uri na
otroškem igrišču pri restavraciji Center Lesce začela
prireditev za otroke, v soboto, 9. julija, pa Društvo upokojencev Lesce od 9. ure dalje na Balinišču Lesce prireja
tekmovanje v balinanju. Ta
dan sledita še odprta turnirja v odbojki na mivki in minigolfu, ki ju na športnih
igriščih v Kampu Šobec prireja Kamp Šobec, s pričet-

Kozmoblisk, ob 18.00, animirani film, sinhronizirano, Linhartova dvorana Radovljica*

Elvis, ob 20.00, biografska drama, Linhartova dvorana Radovljica*

Sobota, 25. junij 2022

Praznik Krajevne
skupnosti Lesce

Sreda, 20. julij 2022
Slovenski večer pri Avseniku, ob 19.00, Gostilna in restavracija Avsenik, Begunje na Gorenjskem*
Violinski recital, ob 20.00, violinski klasični repertoar, pod vodstvom
Vasilija Meljnikova (Slovenija), dvorana Glasbene šole Radovljica

kom ob 10. uri. V nedeljo,
10. julija, se bodo ob 9. uri
kolesarji izpred Družbenega
centra podali na mali ali veliki, že tradicionalni Leški kolesarski krog, ob 10. uri pa
sledi še turnir v prstometu
na poligonu za prstomet na
Šobcu.
Društvo upokojencev Lesce
v torek, 19. julija, prireja
medgeneracijski pohod po
vaseh krajevne skupnosti;
start bo ob 9. uri pred Družbenim centrom. Prireditve v
juliju se bodo zaključile z
odprtjem razstave leških slikarjev v četrtek, 21. julija, ob
19. uri v galeriji Titanija.
Razstava bo odprta še ves avgust.
Leško poletje se bo zaključilo na praznik Marijinega
vnebovzetja, 15. avgusta. Od
16. ure dalje bo v starem vaškem jedru Leška tržnica, na
kateri se bodo predstavili leški in okoliški rokodelci in
umetniki, društva ter posamezniki. Na praznični dan
pa bo na Letališču Lesce že
od 10. ure dalje potekal miting malega letalstva.
Vesela šola nogometa za
otroke, ki jo vsako leto v juliju pripravlja NK Šobec Lesce, bo letos potekala avgusta. Vse prireditve, razen
Mitinga malega letalstva, so
brezplačne, so še sporočili.

Spominski pohod na Triglav

Klavirski recital, ob 20.00, klasična glasba iz vseh obdobij, prof. Siavusha Gadjieva (Italija, Slovenija), izvajalci: glasbeniki iz Srednje Evrope, dvorana Glasbene šole Radovljica

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in odbor veteranskih organizacij 8. in 9. julija organizirata 36. spominski pohod na Triglav. Na pot se bo krenilo v petek, 8. julija,
ob 6. uri z Rudnega polja. Zaključna prireditev s kulturnim
programom bo v soboto, 9. julija, ob 13. uri na Rudnem
polju na Pokljuki. Slavnostni govornik bo Milan Kučan, prvi
predsednik Republike Slovenije.

Četrtek, 21. julij 2022
Četrtki na trgu, od 15.00 ARTish, rokodelski sejem, ob 20.00 koncert
kupine Čedahuči, ter kulinarična tržnica z Okusi Radol'ce, Linhartov
trg in trg pred cerkvijo

Poletni kino na prostem
Marjana Ahačič
Linhartova dvorana za poletje pripravlja pester izbor filmov, ki si jih bo v skupno
dvanajstih večerih mogoče
brezplačno ogledati na petih
lokacijah na prostem: v grajskem parku v Radovljici, na
Letnem kopališču v Kropi, v
Kampu Šobec, na vrtu graščine Katzenstein v Begunjah in na Letališču Lesce.
V grajskem parku v Radovljici bo tako v petek, 1. julija, ob 21.30 na sporedu ameriška komedija Sladičeva
pica, dan za tem, v soboto, 2.
julija, pa prav tako ob 21.30
sinhronizirana animirana
družinska pustolovščina
Duša.
Na letnem kopališču v Kropi
bo v petek, 8. julija, ob 21.30
na sporedu angleška biografska glasbena drama Elvis, v soboto, 9. julija, ob
21.30 pa slovenski dokumentarni film 2017.
Na Šobcu bo v petek, 15. julija, na ogled dokumentarni
film z naslovom Eno za

reko: Zgodba Save, ki bo
imel tudi angleške podnapise, v soboto, 16. julija, pa
ameriška komedija Palm
Springs, obakrat se filmska
predstava začne ob 21.30.
Predzadnji konec tedna bo
prizorišče letnega kina vrt
graščine Katzenstein v Begunjah. V petek, 22. julija,
bo na sporedu britanski
film Vojvoda, v soboto, 23.
julija, pa ameriška animirana družinska komedija Jaz,
rdeča Panda; obakrat ob 21.
uri.
Na Letališču Lesce si boste v
petek, 29. julija, lahko ogledali ameriško akcijsko dramo Top Gun: Maverick, v
soboto, 30. julija, pa bosansko komedijo Deset v pol;
oba filma se začneta ob 21.
uri.
V sredo, 3. avgusta, bo tudi v
radovljiškem grajskem parku na ogled dokumentarni
film Ena za reko: Zgodba
Save, v četrtek, 25. avgusta,
pa bo tam radovljiška premiera slovenske komične drame Orkester.

POLETNI

KINO
RADOLCA
2O22

TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 9, RADOVLJICA

Od 24. junija do 22. julija 2022

Elvis, ob 21.30, biografska drama, Poletni kino Radolca, vstop prost,
Letno kopališče Kropa

V JULIJU OB PETKIH IN SOBOTAH:
Grajski park Radovljica
1. in 2. 7. ob 21.30
Letno kopališče Kropa
8. in 9. 7. ob 21.30
Kamp Šobec
15. in 16. 7. ob 21.30
Vrt graščine Katzenstein v Begunjah
22. in 23. 7. ob 21.00
Letališče Lesce
29. in 30. 7. ob 21.00
V AVGUSTU:
Grajski park Radovljica
sreda, 3. 8., ob 21.00
četrtek, 25. 8., ob 21.00
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Kopališča že odpirajo
vrata poletju
Marjana Ahačič
Kopalna sezona na radovljiškem bazenu se je že začela. Med tednom bo odprt bo
vsak dan med 10. in 18. uro
ter od 21. do 22. ure za večerno rekreacijsko plavanje,
ob koncih tedna pa od 10.
do 19. ure. Cene vstopnic so
letos nekaj višje kot lani, za
celodnevno vstopnico za odrasle bo treba odšteti sedem
evrov, za otroke od 2. do 14.
leta starosti pet evrov in za
upokojence 4,50 evra. Ker
se je že jeseni začela obsežna rekonstrukcija kopališča, je del kompleksa ograjeno gradbišče, zato so za

obiskovalce prilagodili
vhod.
V Kropi se sezona na družinskem kopališču z ogrevano vodo začenja v nedeljo,
26. junija. Odpiralni časi in
cene vstopnic tam ostajajo
enaki kot lani: 2,50 evra za
otroke od 3. do 7. leta, 3,50
evra za otroke od 7. do 14.
leta, 4,50 evra za študente in
upokojence ter 5,50 evra za
odrasle. Ob koncih tedna in
praznikih stane vstopnica za
odrasle en evro, za vse druge
pa je pol evra dražja. Od 24.
junija do 3. julija je mogoče
v predprodaji kupiti tudi sezonske vstopnice s popustom.

Kljub obnovitvenim delom bo radovljiški bazen vse poletje
odprt za obiskovalce / Foto: Gorazd Kavčič

Sto let Gorenjke
Z odprtjem razstave v Mestnem muzeju in donacijo Zvezi prijateljev mladine Slovenije so na prvo
junijsko soboto zaznamovali okroglo obletnico Gorenjke, tovarne čokolade, ki jo je pred stotimi leti v
svoji delavnici v Lescah zasnoval podjetni in vizionarski tržaški Slovenec Adolf Zavrtanik.
Marjana Ahačič
Okroglih sto let praznuje letos Gorenjka, naša najbolj
znana čokolada, ki jo nepretrgoma izdelujejo, vse odkar
je Adolf Zavrtanik v Dobrilovi hiši v Lescah pogumno začel proizvodnjo te sladke
razvade.
Častitljivi jubilej so v Gorenjki, ki danes sodi v okvir družbe Žito Podravka, praznovali
s slovesnim odprtjem razstave, ki so jo pripravili v
Mestnem muzeju Radovljica,
in donacijo stotih kilogramov
čokolade Zvezi prijateljev
mladine Slovenije.
Razstava je zasnovana tako,
da obiskovalce najprej popelje skozi postopke pridelave
čokolade. Nato spoznajo uspešen razvoj Tvornice čokolade Adolfa Zavrtanika vse
do povojne nacionalizacije
ter dogajanje v tovarni v
času Jugoslavije, osamosvojitve Slovenije pa vse do danes. Bogato zgodovino Gorenjke so predstavili na
panojih, opremljenih s fotografijami tovarne in ovitki za
njene izdelke.

Iz delavnice v tovarno

Kopalna sezona se začenja tudi v Kampu Šobec
V soboto, 25. junija, se odpira tudi kopališče v Kampu Šobec. Kopališče bo odprto vse do konca avgusta, so sporočili iz Kampa Šobec. Za varnost bo ves čas skrbel reševalec iz
vode, na območju kampa pa so dodatno poskrbeli za varnost gostov z namestitvijo dveh dodatnih defibrilatorjev.
Kopalci, predvsem najmlajši, se bodo zagotovo najbolj razveselili novih vodnih igral. V času kopalne sezone bo treba
plačati dnevno parkirnino v višini pet evrov in dnevno vstopnino v višini sedem za odrasle, štiri evre za otroke od 7. do
14. leta ter dva evra za psa. Otroci do sedmega leta starosti
imajo v spremstvu skrbnikov prost vstop. »Vse obiskovalce
prosimo, da se kopajo na mestih, ki so namenjena za kopanje, ter da upoštevajo red, ki velja v kampu: vodenje psov na
povodcih, sprehajanje po potkah in ne po parcelah, ločevanje odpadkov na eko otokih ..., saj bomo le skupaj omogočili doživetje v naravi na najboljši možni način,« še sporočajo iz Kampa Šobec.

Slovesnega odprtja razstave
ob stoletnici Gorenjke so se
udeležili tudi nekateri potomci Adolfa Zavrtanika;
zbrane je tako v Baročni dvorani Radovljiške graščine
nagovorila njegova vnukinja
Biserka Mertelj, ki živi v Radovljici.
»V tistih časih je bilo zelo
pogumno, da je moj ded v
tako majhnem in od središča oddaljenem kraju začel
izdelovati nekaj, kar ni bilo
za vsakdanjo uporabo. Žal
hiša, v kateri so izdelovali
čokolado, danes ne stoji
več,« je povedala in podelila
nekaj spominov na starega
očeta, ki je imel posebno rad
vrt okoli hiše, v kateri je živel, in nad naravo navdušil
tudi svojo vnukinjo.
Zavrtanikova delavnica se je
že v nekaj letih razvila v tovarno s sodobnimi stroji, v

Direktorica Gorenjke Alenka Košir in podžupan Radovljice Miran Rems / Foto: Nik Bertoncelj
kateri so pred drugo svetovno vojno izdelali okoli 15 ton
čokolade in čokoladnih izdelkov, lahko izvemo na razstavi. Čokolade so zaradi
kvalitete slovele daleč naokrog, med rednimi kupci so
bili tudi člani kraljeve družine Karađorđević, ki so se tu
pogosto ustavili, kadar so bivali na Bledu, je povedala avtorica razstave Katja Praprotnik Kreutz.

Muster pripravil tudi podobo deklice z avbo, ki jo poznamo vsi ljubitelji te čokolade. Poznamo pa tudi rdečo
barvo ovitkov, ki se je še danes v trgovinah ne da zgrešiti,« je še povedala Katja
Praprotnik Kreuz.

v Gorenjki izdelujejo več kot
osemdeset čokolad različnih
okusov in velikosti.
Kot je na slovesnosti poudarila dr. Petra Bole, direktorica
Muzejev radovljiške občine,
kamor sodi tudi Mestni muzej, je delovanje Gorenjke še

Novo ime, selitev in
deklica z avbo
Po drugi svetovni vojni je
bila Tvornica čokolade Zavrtanik nacionalizirana, Adolf
Zavrtanik pa je v tovarni ostal kot tehnični vodja; za
njim je tehnično vodstvo
prevzela njegova hči. Tovarna je bila preimenovana v
Gorenjko, tovarno čokolade
Lesce, sredi šestdesetih pridružena tovarni Šumi v Ljubljani, nekaj let pozneje pa
je skupaj s Šumijem prešla v
sistem Trgovskega in predelovalnega podjetja Žito Ljubljana.
»Vse do začetka osemdesetih let so čokolado izdelovali
v stari tovarni, šele v tem
času pa so proizvodnjo preselili na današnjo lokacijo.
Takrat je mojster stripa Miki

Biserka Mandeljc Mertelj, vnukinja ustanovitelja današnje
Gorenjke Adolfa Zavrtanika / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljičanka Maksa Tišler Močnik, učenka 8. razreda
gorenjske enote Waldorfske šole, je prejela nagrado na
natečaju za najboljše ovitke čokolade. / Foto: osebni arhiv
V soboto se začenja tudi kopalna sezona na Šobcu.

Industrijska dediščina

Popolna zapora Ceste svobode v Radovljici
Zaradi gradnje kanalizacije in rekonstrukcije dela cestišča
bo na Cesti svobode v Radovljici na odseku med hišnima
številkama 19 in 17 to poletje potrebna popolna zapora občinske ceste JP 848211. Celodnevne zapore bodo veljale od
22. junija do 31. julija, so sporočili z občinske uprave. Obvoz
bo urejen po cesti Na Mlako čez železniško postajališče, so
še pojasnili na občinski upravi.

Razstava, katere avtorica je kustosinja Mestnega muzeja
Radovljica Katja Praprotnik Kreutz, je na ogled v
povezovalnem hodniku v prvem nadstropju Radovljiške
graščine. / Foto: Nik Bertoncelj

V stotih letih se je tako Gorenjka iz majhnega družinskega podjetja razvila v priljubljeno in edino slovensko
čokolado. Večina jo še vedno
najbolj pozna kot stogramsko ploščico z lešniki in ovitkom, na kateri je Mustrova
deklica z avbo, čeprav danes

danes pomembno tako za občino kot širše, mednarodno.
»Preučevanje industrijske dediščine preteklosti ni ključno
le zato, da dela življenje zanimivejše, marveč tudi zato, da
mu daje določen smisel in
pomen. Kar je samo po sebi
minljivo, doseže skozi zgodovino večni spomin.«

