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Marjana Ahačič

Nuša Potočnik je že od mla-
dih nog vedela, da bo izbra-
la poklic v beli halji. Študij 
splošne medicine na Medi-
cinski fakulteti v Ljubljani 
je končala v letu 1979, podi-
plomski tečaj iz gerontolo-
gije 1982, specializacijo iz 
splošne medicine pa konec 
leta 1990. V letu 1980 se je 
kot družinska zdravnica 
zaposlila v splošni ambu-
lanti v Kropi, po dveh letih 
pa prevzela še obratno 
ambulanto v Iskri Otoče, ki 
so jo zaradi priljubljenosti 
zdravnice poleg delavcev 
začeli obiskovati tudi kraja-
ni. Pred dvajsetimi leti je 
prevzela zahtevno ambulan-
to v Radovljici, njeni pacien-
ti so ji sledili. Vse do upoko-
jitve je imela najštevilnejšo 
ambulanto v Zdravstvenem 
domu Radovljica. S svojim 
umirjenim pristopom do 
pacientov, trezno glavo in 
razumom je bila zgled in 
vzor mlajšim kolegom, v 
očeh pacientov pa topla, 
predana oseba, ki je delo 
opravljala z ljubeznijo in 
srcem. Po 36 letih zdravni-
škega dela se je konec lan-
skega leta upokojila.
Na svoji poklicni poti je bila 
tudi mentorica mlajšim 
kolegom, vodja Kolegija za 
urgentno medicino Zdravs-
tvenega doma Radovljica, 
Strokovnega kolegija za 
urgentno medicino na 
Gorenjskem in predsednica 
delavskega sveta Osnovnega 
zdravstva Gorenjske. 
Nuša Potočnik je aktivna 
tudi kot prostovoljka. Skrbe-
la je za preventivne zdravs-
tvene preglede športnikov. V 
štabu civilne zaščite je 
zadolžena za področje prve 
pomoči, v radovljiškem 
območnem združenju Rde-

čega križa Slovenije sodelu-
je že skoraj trideset let, je 
licenčna predavateljica prve 
pomoči, strokovno usmerja 
ekipe prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa ter 
vodi preverjanja njihove 
usposobljenosti.

Plaketi Občine Radovljica 
za KS Ljubno in Željka 
Gvozdića 
Krajevna skupnost Ljubno, 
ki v letošnjem letu obeležu-
je 64 let obstoja, je plaketo 
prejela za napreden razvoj. 
Kot je zapisano v obrazloži-
tvi nagrade, je KS Ljubno 
vedno stremela k izboljšan-
ju življenjskih pogojev v 
ožji in širši okolici, zagotav-
ljanju lastnih sredstev za 
razvoj ter sodelovanju. V 
Ljubnem je bila prva obno-
va vodovoda izvedena že v 
petdesetih letih, v sedemde-
setih so med prvimi začeli z 
asfaltiranjem cest ne glede 
na kategorizacijo, prednost-
no so reševali problematiko 
odvajanja padavinskih voda. 
Zadnje dvajsetletno obdobje 

so zaznamovale številne 
infrastrukturne naložbe, pri 
katerih so poleg krajevne 
skupnosti sodelovali Občina 
Radovlj ica,  Komunala 
Radovljica in drugi investi-
torji. V Ljubnem so bili 
celovito obnovljeni kanali-
zacijski, vodovodni sistem 
in drugi vodi, javna razsvet-
ljava, ceste, oporni zidovi. 
Zgrajena je bila cesta v 
Vaze. Obnovljeno in razšir-
jeno je bilo pokopališče ter 
zgrajene mrliške vežice. 
Krajevna skupnost je poskr-
bela za prostor za nova 
športna igrišča, sodelovala 
pri ureditvi otroških igrišč, 
obnovi cerkve, spomeniških 
obeležij, gozdnih in polj-
skih poti. Zadnji izvedeni 
projekt krajevne skupnosti 
je namestitev defibrilatorja 
na Praprošah. 
Vodstvo je s svojim delova-
njem in pobudami poskrbe-

lo za lepšo podobo krajevne 
skupnosti, krajanom pa 
omogočilo kakovostnejše in 
prijaznejše življenje.
Željko Gvozdić je plaketo 
prejel za izjemne uspehe na 
področju športa, uveljavitev 
in razvoj taekwon-doja ter 
za prispevek k promociji 
občine. Je ustanovitelj, duša 
in glavni trener Taekwon-do 
kluba Radovljica. Trener 
borilnih veščin je v 25 letih 
vzgojil generacije izjemnih 
športnikov v športu, ki zah-
teva ogromno znanja, časa, 
zaupanja in trdega dela. 
Njegovi varovanci so dosegli 
vrsto odmevnih uspehov 
tako na državnem kot med-
narodnem nivoju. 
Taekwon–do je Željko Gvoz-
dić začel trenirati leta 1972 v 
Zagrebu, poleg tekmovalnih 
uspehov pa se danes lahko 
ponaša tudi z nazivi 7. dan, 
mednarodni inštruktor, 
mednarodni sodnik A-kate-
gorije, predsednik slovenske 
ITF Taekwon-do asociacije. 
Predvsem pa ga odlikuje 
četrt stoletja prostovoljnega 
dela, zato ne preseneča, da 
predstavlja vzor in vodjo šte-
vilnim mladim športnikom 
in odraslim rekreativcem.
Dolgoletna tradicija borilne-
ga športa, številni mednaro-
dni uspehi članov in odmev-
ne prireditve, ki jih organizi-
ra Taekwon-do klub Radov-
ljica, so ime mesta in Slove-
nije ponesli daleč prek meja, 
saj Željko Gvozdić s svojo 
ekipo športno dejavnost 
uspešno povezuje tudi s 
turistično promocijo svojega 
domačega okolja, je med 
drugim zapisano v obrazlo-
žitvi priznanja.

Pečat občine Mirku 
Komacu, Maju Juvancu  
in Maji Kolar
Mirko Komac je pečat Obči-
ne Radovljica prejel za sode-
lovanje pri oblikovanju reši-
tev in razvojne politike v 
lokalnem okolju. Je dejaven 
član odbora občinskega sve-
ta za urejanje prostora in 
varstvo okolja, posvetovalne-
ga odbora za prostor in sveta 
za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v občini 
Radovljica. S ciljem izboljša-
nja kakovosti življenja v 
občini Radovljica v delovnih 
telesih oblikuje razvojne 
pobude, projekte in prodor-
ne rešitve, tudi v povezova-
nju z državnimi institucija-
mi. Bil je med pobudniki 
izdelave Celostne prometne 
strategije Občine Radovljica, 
v času rekonstrukcije Letali-
šča Lesce pa je aktivno sode-
loval pri iskanju in oblikova-
nju rešitev ter s tem prispe-
val k njegovemu uspešne-
mu razvoju, je zapisano v 
obrazložitvi. Kot podpredse-
dnik Krajevne skupnosti 
Podnart je aktivno sodeloval 
pri oblikovanju in izvajanju 
razvojne politike v krajevni 
skupnosti z vsemi zaselki. 
Pomagal je tudi pri načrto-
vanju obnove gasilskega 
doma v Radovljici.
Maj Juvanec je pečat Občine 
Radovljica prejel za spodbu-
janje naprednih in trajnost-
nih rešitev v prostoru, vklju-
čevanje javnosti in osrednjo 
vlogo pri projektih Radovlji-
ca včeraj za jutri, Moj graj-
ski park in Prisluhni reki 
Savi. Arhitekt Juvanec je 
soustanovitelj in direktor 
podjetja Delavnica in zavoda 

za razvoj prostorske kulture 
NaNovo, ki deluje v javnem 
interesu. Njegovo sodelova-
nje z Občino Radovljica se je 
začelo s projektom Prisluh-
ni reki Savi – ureditvijo 
tematske poti, ki na privla-
čen način predstavlja značil-
nosti in zanimivosti v pros-
toru, vezanem na Savo. 
S projektom Moj grajski 
park je opozoril na nekdanji 
sijaj parka ter spodbudil raz-
mišljanja javnosti o prihod-
nji ureditvi oziroma rabi 
tega osrednjega mestnega 
prostora. Za košnjo trave v 
vzorcu baročnega parka lan-
sko poletje je z zavodom 
NaNovo pridobil tudi finan-
čno podporo Ministrstva za 
kulturo. Projekt je bil ume-
ščen v sklop dogodkov 
Radovljica včeraj za jutri, pri 
katerih je sodelovalo več 
organizacij, namenjeni pa 
so bili predstavitvam pome-
na kulturne dediščine v sre-
dišču Radovljice in vizij o 
prihodnosti urejanja našega 
skupnega javnega prostora.
Dr. Maja Kolar je pečat 
Občine Radovljica dobila za 
idejno pobudo in sodelova-
nje pri izvedbi projekta 
Narava nas uči z javnim bio-
dinamičnim učnim vrtom v 
Radovljici. V letu 2013 sta 
bila v okviru projekta Narava 
nas uči v Radovljici in v 
Kranjski Gori vzpostavljena 
javna učna biodinamična 
vrtova, ki sta poleg ekološke-
ga uspela pridobiti tudi cer-
tifikat Demeter. Doktorica 
Maja Kolar v projektu sode-
luje od vsega začetka ter je s 
svojim znanjem bistveno 
pripomogla k vzpostavitvi 
biodinamičnega vrta. 

Najvišje priznanje 
Nuši Potočnik
Na slovesnosti tretjega avgusta v Baročni dvorani je župan Ciril Globočnik nagrajencem izročil 
občinska priznanja. Veliko plaketo Občine Radovljica je prejela zdravnica Nuša Potočnik za 
dolgoletno delo na zdravstvenem področju ter prostovoljstvo na področju prve pomoči.

Letošnji nagrajenci z županom / Foto: Gorazd Kavčič

Nuša Potočnik je iz rok župana Cirila Globočnika prejela 
veliko plaketo Občine Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

Branko Fajfar, KS Ljubno Željko Gvozdić 
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Mirko Komac Maj Juvanec / Foto: Gorazd Kavčič Maja Kolar / Foto: Gorazd Kavčič Robert Žbogar Brane Antolin Matjaž Klemenc 
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Namen projekta je spodbudi-
ti pridelavo visokokakovost-
ne hrane, prispevati k večji 
samooskrbnosti in ohranja-
nju naravnega ravnovesja. 
Kot je zapisano v obrazložitvi 
nagrade, Maja Kolar spodbu-
ja in skrbi za vključevanje 
različnih skupin prebivalcev 
in izmenjavo znanj ter izku-
šenj za pridelavo zdrave hra-
ne. Izrednega pomena je 
vključevanje lokalnih vrtcev 
in šol, katerih otroci in učen-
ci se spoznavajo z vrtnarjen-
jem in pripravljajo različne 
jedi iz zelenjave, ki je zrasla 
na vrtu. Projekt je inovati-
ven, ker zajema tako vzposta-
vitev biodinamičnega učne-
ga vrta kot novih učnih vse-
bin, usposabljanj in aktivno-
sti na vrtu.

Pečat tudi za družino 
Kolarič in Roberta 
Žbogarja
Družina Kolarič je pečat 
Občine Radovljica prejela za 
obogatitev turistične ponud-
be mesta in ureditev drago-
cene kulturno-zgodovinske 
dediščine. Peter Kolarič je 
namreč z družino kupil 
Benedičičevo hišo na Lin-
hartovem trgu, zgrajeno v 
17. stoletju. Hiši, ki jo je zob 
časa že načenjal, pa ni bil 
namenjen počasni propad. 
Peter Kolarič je z ženo Hele-
no in sinovoma hišo temelji-
to obnovil po smernicah 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Pri obnovi hiše so 
novi lastniki našli poznogot-
ski portal. Že dr. Cene 
Avguštin je v knjižici Radov-
ljica zapisal, da je Benediči-
čeva hiša po številnih ohra-
njenih arhitekturnih detaj-
lih lep primer poznogotske 
meščanske hiše.
V obnovljeni hiši so člani 
družine Kolarič uredili hotel 
in kavarno. S tem so oboga-
tili turistično ponudbo mes-
ta, zavarovali izjemno dra-
goceno kulturno-zgodovin-
sko dediščino in oplemeniti-
li Linhartov trg.
Robert Žbogar, član Plaval-
nega kluba Gorenjska banka 
Radovljica, ki je letos zaklju-
čil zavidanja vredno dvajset-
letno športno kariero, je 
pečat Občine Radovljica pre-
jel za izjemne uspehe v pla-
valnem športu. Slovenskega 
reprezentanta, rekorderja v 
vseh starostnih kategorijah 
Plavalne zveze Slovenije ter 
nosilca več kot sto naslovov 
posamičnega absolutnega 
državnega prvaka, zazna-
mujeta izrazita vztrajnost in 
popolna predanost športu, 
je zapisano v obrazložitvi 
nagrade. Izjemne rezultate 
je osvojil že v mladih letih in 

uspešno kariero gradil tudi 
v članski konkurenci, tako 
na evropski kot svetovni rav-
ni. Najbolj prodoren je bil v 
disciplini dvesto metrov del-
fin. Nastopil je na olimpij-
skih igrah v Londonu 2012 
in Riu de Janeiru 2016. V 
50-metrskem bazenu se je 
proslavil na treh svetovnih 
in štirih evropskih prvens-
tvih, v 25-metrskem bazenu 
pa na treh svetovnih in petih 
evropskih prvenstvih. Še 
danes je nosilec osmih član-
skih rekordov, od katerih so 
štirje posamični.

Medalji občine za Braneta 
Antolina in Matjaža 
Klemenca
Brane Antolin je medaljo 
Občine Radovljica prejel za 
dolgoletno delovanje v 
Nogometnem klubu Šobec 
Lesce. Član nogometnega 
kluba je že od leta 1967, bil 
je aktiven igralec, trener 
mladincev in deloval v razli-
čnih organih kluba vse do 
danes, ko še vedno pomaga 
z nasveti, prostovoljnim 
delom ter sredstvi. Vodil je 
aktivnosti za pridobitev 
klubskih prostorov, za izgra-
dnjo pomožnega nogomet-
nega igrišča in prenovo glav-
nega igrišča v Lescah. Vses-
kozi je sodeloval z drugimi 

športnimi in s kulturnimi 
organizacijami v krajevni 
skupnosti Lesce in občini, je 
zapisano v obrazložitvi. Štiri 
mandate je bil član sveta 
Krajevne skupnosti Lesce in 
med drugim vodil prenovo 
družbenega centra ter sode-
loval pri izgradnji otroškega 
igrišča v Lescah. 
Matjaž Klemenc pa je meda-
ljo Občine Radovljica prejel 
za dolgoletno vestno poroča-
nje o športu, promocijo špor-
ta in prispevek k prepoznav-
nosti športnih društev in 
športnikov v občini Radovlji-
ca. Klemenc zadnji dve 
desetletji neutrudno beleži 
dogodke na radovljiški špor-
tni sceni. Kot novinar Dežel-
nih novic pozorno, skrbno in 
spoštljivo spremlja dosežke 
športnikov najrazličnejših 
panog, od najbolj množičnih 
in priljubljenih do tistih, s 
katerimi se ukvarja le peščica 
zanesenjakov. Tudi sam pre-
dan športnik se je z novinar-
stvom začel ukvarjati po 
naključju; leta 1992 je za 
tednik Ekipa prvič zbral izja-
ve nogometašev Naklega po 
tekmi. Ekipi so sledili časopi-
si Večer, Delo in Sportske 
novosti ter Slovenska tiskov-
na agencija. V zadnjih letih 
piše tudi za Jeseniške novice 
in Gorenjski glas. 

Za Deželne novice poroča od 
izida prve številke dalje. Ne 
razlikuje med bolj in manj 
pomembnimi športi, za vsa-
kega se enako potrudi, vsake-
mu športniku oziroma pano-
gi da priložnost, da svoje 
delo predstavi javnosti: v 
daljših pogovorih, reporta-
žah ali s poročanjem o rezul-
tatih z najrazličnejših tekmo-
vanj, ki se jih udeležujejo 
športniki radovljiške občine.

Po slovesnosti še koncert
Letošnjo slovesnost ob 
občinskem prazniku je reži-
ral in povezoval Rok Andres 
z Mojco Škofic in Petrom 
Kolmanom ter z glasbenim 
nastopom članov radovljiš-
kega Bid Banga saksofonis-
tov Blaža Trčka in Gašperja 
Okršlarja. Bid Bang je po 
slovesnosti s svojim koncer-
tom z gostjo Alenko Godec 
napolnil Linhartov trg.

Bid Bang pod vodstvom Blaža Trčka je po slovesnosti s koncertom z gostjo Alenko Godec 
napolnil Linhartov trg. / Foto: Gorazd Kavčič

Družina Kolarič / Foto: Gorazd Kavčič

Posebno priznanje in denarno nagrado za nadaljnje izobraževanje pa bodo prejeli zlati 
maturanti in dijaki, ki so bili odlični v vseh štirih letnikih srednje šole. To so Leja Mauko s 
Posavca, Jera Toporiš z Mišač, Alenka Peternelj z Rovt, Nina Štular iz Podnarta in Tinkara 
Konc ter Rok Anderle iz Radovljice. / Foto: Gorazd Kavčič
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