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Spoštovane občanke in občani,
 

ob dnevu državnosti in ob občinskem prazniku želimo prijetno  
praznovanje. 

Izkažimo enotnost in domoljubje, kot smo ga Slovenci izkazali  
v letu 1991 in Gorjanci v letu 2006. 

Ne pozabimo na vrednote, ki nas združujejo in ohranjajmo  
medsebojno povezanost in spoštovanje.

 
Župan Peter Torkar

Občinske svetnice in svetniki
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Spoštovane Občanke  
in Občani,

v tem času, po preklicu mno-
gih omejitev zaradi epidemije ko-
ronavirusa, smo končno nekoliko 
lažje zadihali, pa vendar smo vsi 
še vedno previdni in preudarni na 
območjih z večjim številom ljudi. V 
nas se je žal naselil strah pred stiki 
z neznanci. Verjetno bo ta priso-

ten še nekaj časa, upam pa, da ne za vedno. Prav je, da bi bili 
spontani objemi del našega vsakdanjika, kajti pristna bliži-
na vzbuja v človeku posebne občutke zadovoljstva in spre-
jemanja. Poskušajmo vsak dan sproti izkoristiti v najboljši 
možni meri, kajti prihodnost je vendarle nepredvidljiva. Se-
veda moramo vanjo zreti z optimizmom, brez strahu, le tako 
lahko uživamo v trenutku. 

Vedno nas čaka nov dan in nikoli ne vemo, kaj nam bo 
prinesel. Predvsem določena obdobja so še bolj intenzivna 
v pričakovanjih, kot na primer zaključek osnovne šole. Ko-
nec šolskega leta sem sprejel učenke in učenca, ki so najbolj 
uspešno zaključili osnovnošolsko šolanje. Njihova pričako-
vanja in neizmerna volja do odkrivanja sveta in življenja jim 
je dobesedno sijala iz oči. Nadvse prijetni sogovorniki so ti, 
skoraj odrasli otroci, ki bodo lahko začrtali tudi našo priho-
dnost. Oni zrejo v prihodnost skozi rožnata očala in tako je 
tudi prav. Le na tak način so lahko drzni in pogumni. V po-
svetilo sem jim napisal verz Dolfa Marka - Luca:

Ne jemlji znanja kot okvir,
v katerega bodo ujete tvoje misli,
pač pa kot ploščad,
s katere bo poletela tvoja domišljija.

To velja za vse nas, za naše vsakdanje delovanje. Prema-
lokrat se prepuščamo domišljiji in smo ujeti v okvir svojih 
navad, pričakovanj okolice in včasih tudi zakoreninjenih 
vrednot, ki zavirajo našo ustvarjalnost.

Vsem vam, ki ste torej na pragu novih začetkov, in vsem 
vam, ki si novih začetkov nekje globoko v sebi že dolgo po-
tiho želite, privoščim neusahljivo voljo in pozitivno spreje-
manje sprememb. Le-te so stalnica v življenju in stopnice 
do napredka. Ne smemo se jih bati, sprejeti jih moramo kot 
darilo k našemu lastnemu napredku. 

Prijeten in brezskrben skok v poletje vam želim ter prije-
tno praznovanje državnega in občinskega praznika. In pazi-
te nase, na svoje zdravje in zdravje vaših najbližjih!

 » Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana 
Purkart;  Člani uredniškega odbora: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
Valentina Žemva, Mojca Pečar. Lektoriranje: Mateja Erman 
Repe.
Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nak-
ladi 1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 30. julija, prispevke na 
naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 22. julija.

Obvestilo o izvedenem žrebu nagrad za  
sodelujoče pri vprašalnikih o celostni  

prometni strategiji Občine Gorje
Žreb nagrad v sklopu priprave celostne prometne 

strategije Občine Gorje je bil izveden na javni razpravi 18. 
junija 2020 v Gorjanskem domu. 

Izžrebani nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po 
pošti. 

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za sodelo-
vanje.

 » Občina Gorje 

Vabimo vas na krvodajalsko akcijo 
v Festivalno dvorano Bled:
15. julija od 7. do 13. ure in 
16. julija od 7. do 13. ure.
Krvodajalce prosimo, da se na darovanje krvi predhodno 

prijavijo na eno od spodaj navedenih tel. številk                 ZTM 
Ljubljana: 051 389 270, 051 671 147, 030 716 796.

V Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice (bolnišni-
ca Jesenice) je možno darovati kri VSAK PETEK od 7.30 do 
11. ure.  Prosimo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite 
o uri prihoda na tel. št. 04/5868308 ali 01/5438364 (med 7. 
in 16. uro).  

Prosimo, da brez predhodnega dogovora ne prihajate na 
odvzem krvi.

 » RKS – Območno združenje Radovljica

Državno prvenstvo v  
kronometru

28. junija bo na progi Zgornje Gorje–Rudno polje v orga-
nizaciji KK Gorje potekalo državno prvenstvo kolesarjev v 
vožnji na čas za leto 2020.

Kolesarski klub Gorje 28. junija organizira že tretji vzpon 
na Pokljuko.

Letos bo poleg tekme za amaterje, veterane, ženske in 
rekreativce tudi tekma v vožnji na čas za letošnje državno 
prvenstvo. Udeležbo so poleg tekmovalcev vseh domačih 
klubov večinoma potrdili tudi naši najboljši kolesarji na čelu 
z Rogličem in Pogačarjem.

 » KK Gorje
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Nagrajenci ob letošnjem občinskem prazniku Občine Gorje 
Občina Gorje 25. junija skupaj z državnim praznuje tudi svoj občinski praznik. Slovesnosti zaradi zdravstvenih 
razmer v državi letos žal ne bo, je pa župan Peter Torkar na predvečer praznika sprejel nagrajence.  Priznanja 
letos prejmejo:

Jakob Por – ZLATI ZVON 
OBČINE GORJE

(predlagatelj Bojan Jakopič, Civilna 
zaščita Gorje)

Jakob Por je vstopil v sistem zaščite 
in reševanja v letu 1973, ko se je včlanil 
v PGD Podhom. Že istega leta je opra-
vil osnovni in nadaljevalni tečaj za ga-
silca. Stalno je sodeloval v aktivnostih 
društva. Leta 1997 je bil izvoljen za 
predsednika PGD Podhom in to funk-
cijo opravlja še danes. V času njego-
vega predsedovanja je PGD Podhom, 
tudi po njegovi zaslugi, močno napre-
dovalo, tako na področju izobraževa-
nja in usposobljenosti kadra kot tudi 
pri tehnični opremljenosti operativne 
enote in urejenosti gasilskega doma. 
Poleg tega, da je bedel nad delovanjem 
društva v smislu pridobivanja članstva, 
sredstev, opreme, se je udeleževal in-
tervencij in delovnih akcij. Bil je tudi 
pobudnik in organizator marsikatere 
društvene, meddruštvene in medob-
činske gasilske vaje.

V vsem obdobju članstva v PGD se 
je Jakob Por stalno izobraževal in leta 
2000 opravil izpit za višjega gasilskega 
častnika. Trenutno ima čin višjega ga-
silskega častnika II. stopnje. Z usposa-
bljanji na tečajih je pridobil specialna 
znanja za sodnika gasilskih in gasilsko 
športnih disciplin, strojnika, reševalca 
v nesrečah z nevarnimi snovmi, bolni-
čarja, tehničnega reševalca, inštruk-
torja radijskih postaj, usposobil se je za 
delo s helikopterjem in delo z motorno 
žago. Usposobil se je tudi za predava-
telja in z lastnimi izobraževanji pri-

pomogel z izvajanjem izobraževanj in 
delitvijo svojih znanj operativnim ga-
silcem v celotni GZ Bled – Bohinj. Ja-
kob Por je bil aktiven pri delu Gasilske 
zveze Gorenjske ter GZ Bled – Bohinj. 
Od leta 1998 do 2018 je bil podpred-
sednik ali namestnik predsednika GZ 
Bled – Bohinj, leta 2018 pa je bil izvo-
ljen za predsednika GZ Bled – Bohinj.

Že leta 1985 je Jakob Por prevzel 
naloge poveljnika CZ Občine Rado-
vljica. Funkcijo je opravljal tudi med 
osamosvojitveno vojno, vse do ustano-
vitve Občine Bled leta 1994. Leta 1998 
je prevzel dolžnosti člana Štaba CZ Ob-
čine Bled, odgovornega za logistiko.

Od leta 2007 do leta 2018 je Jakob 
Por opravljal naloge poveljnika CZ Ob-
čine Gorje. S svojim delom je postavil 
temelje delovanja sistema zaščite in 
reševanja v novo nastali občini. Tako 
je organiziral in vodil štab CZ, izdelal 
oceno ogroženosti za Občino Gorje in 
vse potrebne občinske načrte zaščite 
in reševanja, ki so osnova za usklajene 
aktivnosti ob večjih nesrečah. S svojim 
delovanjem je zagotavljal pogoje za iz-
obraževanje, usposobljenost in opre-
mljenost operativnih enot sistema za-
ščite in reševanja. 

Na področju delovanja štabov CZ 
je Jakob Por opravil več izobraževanj; 
med njimi tečaj za poveljnike občin-
skih štabov CZ, uvajalno in temeljno 
usposabljanje občinskih poveljnikov 
CZ in članov štabov CZ, usposabljanje 
za izdelavo načrtov zaščite in reševa-
nja, usposabljanje za izdelavo obramb-
nih načrtov.

Leta 2007 je Občina Gorje skleni-
la pogodbo za opravljanje strokovnih 
nalog s področja zaščite in reševanja z 
GZ Bled – Bohinj. Že od začetka Jakob 
Por opravlja naloge strokovnega so-
delavca, GZ Bled – Bohinj pa namesto 
honorarja prihodke za opravljanje de-
javnosti nameni za nabavo zaščitne in 
reševalne opreme.

Od leta 2007 dalje je Jakob Por 
predsednik Komisije za ocenjevanje 
škode ob naravnih in drugih nesrečah 
v Občini Gorje. 

Njegovo delo na področju zaščite in 
reševanja na državnem nivoju ni ostalo 
neopaženo in je, poleg ostalih priznanj, 
leta 2013 prejel Plaketo CZ.

Od leta 2018 je kot nepogrešljivi 
član Štaba CZ Občine Gorje na me-
stu namestnika poveljnika CZ Občine 
Gorje. S svojim znanjem in izkušnjami 

se je izkazal pri izdelavi operativnega 
načrta aktivnosti za zaščito pred šir-
jenjem virusa COVID-19. V sistemu 
zaščite in reševanja je Jakob Por nepo-
grešljiv član.

Klemen Repe – PLAKETA 
OBČINE GORJE

(predlagatelj Godba Gorje)

Klemen Repe, rojen 18. 8. 1970 na 
Jesenicah, je svoje otroštvo preživel 
v Gorjah, v vasi Mevkuž. Že kot otrok 
se je navdušil nad igranjem gorjanske 
godbe in tako začel leta 1980 obisko-
vati oddelek GŠ Radovljica pri prof. 
Velkavrhu. V tej generaciji se je izo-
braževalo kar 5 sošolcev in prvi trije 
so že leta 1982 začeli tudi redno igrati 
v godbi.

Pri šestnajstih letih je sodeloval v 
slovenskem mladinskem orkestru, s 
katerim so osvojili prvo mesto na med-
narodnem tekmovanju v mestu Karl-
sruhe v Nemčiji in to je bila verjetno 
tudi prelomnica, da se je odločil opra-
viti sprejemni izpit za Srednjo glas-
beno in baletno šolo v Ljubljani. Leta 
1987 je začel s študijem pozavne pri 
legendarnem prof. Dragiši Miškoviću. 
Zraven pozavne je vpisal tudi bariton 
in oba instrumenta zaključil z odliko 
leta 1991.

Zaradi svoje ljubezni do pozavne in 
pa posebej do jazz glasbe je leta 1991 
opravil sprejemni izpit na Hochschu-
le fur musik und darstellende Kunst v 
Gradcu v Avstriji in nadaljeval študij 
jazz pozavne. V letu 1993 je skupaj z 
akademskim big bandom Graz zma-
gal na tekmovanju vseh avstrijskih big 
band orkestrov. Glede na kadrovske 
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težave na mestu dirigenta Godbe Gor-
je je prevzel mesto dirigenta v letih 
1992/1993. V letu 1993 je že začel so-
delovati z matičnim RTV Slovenija big 
bandom. V letu 1996 je uspešno zaklju-
čil magistrski študij jazz pozavne in z 
letom 1997 so ga tudi redno zaposlili 
na mestu prvega pozavnista v radij-
skem orkestru. V tem času je sodeloval 
v različnih projektih in zasedbah, kot 
npr. Mia Žnidarič, Slo-jazz projekt, 
JAZZ BRASS kvintet. Prav tako je v 
letu 1996 začel sodelovati v ansamblu 
Grega Avsenika. V letu 1999 je prevzel 
vodenje Celjskega plesnega orkestra 
Žabe in jih vodil 5 let. Spomladi leta 
2001 pa je zopet prevzel mesto diri-
genta pri svoji domači Godbi Gorje. 
V letih vodenja godbe je poskušal ve-
dno ohranjati avtentičnost gorjanske 
godbe in hkrati dodati v program tudi 
skladbe, ki so bile v preteklosti samo 
pobožne želje. Sodelovali so z mnogimi 
pevskimi solisti, kot so Tereza Kesovi-
ja, Helena Blagne, Nuša Derenda, Oto 
Pestner ... Sodelovali so ob 100-letnici 
z legendarnim ansamblom Lojzeta Sla-
ka, še pred tem pa v letu 2004 nastopili 
ob 1000-letnici Bleda, skupaj s simfo-
ničnim orkestrom RTV Slovenija.

Vse omenjeno in še mnogo neome-
njenih projektov kaže na neizmerno 
željo in voljo dirigenta ter godbe, da – 
ne glede na številne menjave generacij 
– v orkestru poskuša vzdrževati čim 
višji nivo glasbene izvedbe skozi vsa 
leta, tako doma kot tudi na številnih 
gostovanjih v tujini. 

Godba s svojim delovanjem z izje-
mnim dirigentom promovira ime Gorij 
in Slovenije širom po svetu.

Jože Bernik – PLAKETA  
OBČINE GORJE

(predlagatelj Jože Kosmač)
Je ugleden čebelar, ki se že dve de-

setletji in pol z veliko ljubeznijo po-
sveča čebelarstvu. Kmalu po vselitvi v 
novozgrajeno hišo v Spodnjih Gorjah 
je v sončni rebri nad hišo postavil li-
čen, vzorno urejen čebelnjak. Takoj se 
je vpisal v takratno čebelarsko družino 
Gorje in pokazal pripravljenost za or-
ganizacijsko delo. 

Ko so imeli gorjanski čebelarji raz-
stavo in proslavo ob 100-letnici organi-
ziranega čebelarstva v Gorjah, je vložil 
v izvedbo obeh prireditev veliko dela in 
truda. V pomoč so mu bile tudi nekaj-
letne izkušnje, ki jih je pridobil pri or-
ganiziranju prvih Jurjevih sejmov. Na 
skoraj vseh Jurjevih sejmih je sodelo-
val s predstavitvijo svojih medenih pri-
delkov in darilnih izdelkov za različne 

priložnosti. Izdelava teh izdelkov mu 
je izziv in mu je poleg skrbi za čebele v 
največje zadovoljstvo.

Po združitvi gorjanskih in blejskih 
čebelarjev v skupno čebelarsko dru-
štvo Bled – Gorje je bil več mandatov 
podpredsednik društva. Ko je društvo 
pred desetletjem razvilo svoj prapor, 
je postal društveni praporščak in se z 
njim udeležuje vseh slavnostnih prire-
ditev v Občini Gorje. 

Dobro desetletje je vsako leto so-
deloval pri izvedbah medenega, da-
nes zdravega zajtrka v gorjanski šoli 
in vrtcu. Pri tem je seznanjal mlade o 
življenju in pomenu čebel. Vedno je 
pripravljen odpreti svoj čebelnjak in 
predstaviti delo čebelarja. 

Zavzeto je sodeloval tudi pri pripra-
vi razstave in proslave 110-letnice če-
belarske družine Gorje in kasneje pri 
izvedbi čebelarske poti v Gorjah. Vsako 
delo v društvu je opravil vestno, z vso 
odgovornostjo. 

Jože Bernik je s svojim dolgoletnim 
delom in s sodelovanjem na številnih 
prireditvah veliko pripomogel k pro-
mociji čebelarstva širše in posredno k 
ugledu njegovih domačih Gorij. 

Anton Repe – PLAKETA  
OBČINE GORJE

(predlagatelj Marjan Črnkovič,  
Folklorno društvo Bled)

Dolgoletni član Folklornega dru-
štva Bled, Anton Repe, že vrsto let 
deluje na področju kulture. Folklorni 
skupini se je kot plesalec pridružil leta 
1974, od leta 1991 do 1999 pa je bil pred-
sednik KUD Bled – Folklorne skupine 
Bled, ki je združevala veliko Gorjancev. 
Anton, po domače Kovačev Toni, je od 
lanskega leta tudi nadzorni član Zveze 
ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, 
ki je nepridobitna zveza društev in fol-

klornih skupin, ki ohranjajo slovensko 
tradicijsko kulturo v njenem najširšem 
smislu, kar se odraža v prikazovanju in 
izvajanju ljudskih tradicijskih običa-
jev, plesov, glasbe in oblačil. Leta 1999 
je bil pobudnik prireditve Veselo po 
domače, ki jo je s pomočjo članov fol-
klorne skupine speljal že enaindvaj-
setkrat. Z njo popestrijo večer gostom 
z nastopi znanih narodno-zabavnih 
ansamblov, folklornih skupin, ljudskih 
godcev, pevskih zborov ter humoristov. 

Je predlagatelj Jožeta Antoniča za 
častnega občana Občine Gorje in idej-
ni ter organizacijski vodja postavitve 
spominskega obeležja na hiši Jože-
ta Antoniča. Za realizacijo celotnega 
projekta je zbral preko tisoč podpisov 
posameznikov, priznanih glasbenikov 
in društev. V soboto, 19. oktobra 2019, 
je bilo slavno odkritje obeležja in slo-
vesna prireditev v Osnovni šoli Gorje 
z ansamblom Alpski kvintet ter nasto-
pom Folklornega društva Bled.

Toni Repe je z Robertom Sušanjem 
tudi pobudnik in glavni organizator 
prireditve Krožna pot narodno-za-
bavne glasbe po Zgornji Gorenjski. K 
sodelovanju v projektu sta pritegnila 
občine Gorje, Jesenice, Žirovnica, Ra-
dovljica in Bled. Prireditev naj bi se 
začela vsako leto v Begunjah in konec 
leta tudi tam končala. Letos naj bi bila 
marca v Gorjah kot večer, posvečen Jo-
žetu Antoniču, in naprej vsako leto ob 
njegovem rojstnem dnevu. To je prire-
ditev, ki bi z nastopi narodno-zabavnih 
glasbenih skupin, folklornih skupin in 
humoristov povezala glasbo Alpskega 
kvinteta, ansambla bratov Avsenik ter 
mnogih uspešnih skupin. Istočasno pa 
bi  obujali spomine na ljudi, ki so s svo-
jim delovanjem bogatili pristno doma-
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čo zvrst. Ena izmed takih prireditev bo 
letos že tretje leto potekala na Koroški 
Beli v spomin na legendarnega Franca 
Koširja. Zagon letošnje Krožne poti 
je preprečila epidemija, v naslednjem 
letu pa bomo idejo realizirali z debi-
tantsko izvedbo. 

Rebeka Hudovernik –  
PRIZNANJE OBČINE GORJE

(predlagatelj župan Peter Torkar)   
Rebeka Hudovernik je šolanje na 

Gimnaziji Jesenice zaključila z navdi-
hujočim uspehom. Na maturi je dose-
gla 30 točk in s tem postala zlata matu-
rantka. 

Rebeka je bistra, vsestransko talen-
tirana in ustvarjalna, ki je vse letnike 
šolanja na Gimnaziji Jesenice opravila 
z odličnim uspehom in poleg tega so-
delovala na tekmovanjih iz različnih 
predmetnih področij. Z marsikaterega 
tekmovanja  je prinesla pohvale na-
jžlahtnejših barv:
- Vsakoletna bronasta, srebrna in 

dvakrat zlata Cankarjeva priznanja 
izkazujejo njeno neizmerno 
ljubezen do materinščine in 
književnosti.  

- Rebeka je konec tretjega letnika 
izdala svoj pesniški prvenec – 
drobno knjižico pesmi Bila bi ka-
men, kjer je izrazila svoj talent in 
doživljanje sveta. 

- Razmišljanja in dileme današnjega 
sveta je več let zaporedoma ubese-
dila v Dnevnikovi prilogi Obrazi 
prihodnosti. 

- Prav tako je s svojimi idejami 
ali igralskimi stvaritvami soob-
likovala dramski festival, številne 
prireditve ali večere poezij na 
Gimnaziji Jesenice. 

- Rebeka se je posebej izkazala pri 
nemški jezikovni diplomi, kjer je 
dosegla enega najboljših rezultatov 
v generaciji. Prav tako je dosegla 
bronasto priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja angleščine.

- Zaradi vsega navedenega, njene 
odgovornosti in skrbi za druge 
v šoli in v lokalni  skupnosti je 
Rebeka odpotovala na triteden-
sko izmenjavo Youth Leadership 
Program v ZDA. Ameriška amba-
sada v Ljubljani jo je izbrala med 
številnimi drugimi gimnazijci v 
Sloveniji.  
Rebeko odlikujejo delavnost, 

ustvarjalnost, predanost zastavljenim 
ciljem, pa tudi srčnost, skromnost in 
odgovornost. S svojim delom in ne-
prisiljenostjo, včasih skoraj neopazno, 
gradi in izboljšuje okolje in ljudi, kjer-
koli se nahaja. 

Kamorkoli jo bo zanesla njena ži-
vljenjska in poklicna pot, ji želimo ve-
liko uspeha. 

12. Šimnov pohod
Tudi letos smo člani jamarskega 

društva Simon Zima – Gorje organizi-
rali 12. tradicionalni Šimnov pohod, ki 
je bil v soboto, 30. maja. Zaradi trenu-
tne situacije in ob ukrepih, ki veljajo v 
državi, se nas je zbralo 36 pohodnikov. 
Pohod je vodil naš član Zdravko Za-
lokar, ki nas je seznanil z rastlinami, 
ki rastejo v našem kraju, na okoliških 
hribih in v dolinah. Vodil nas je po poti 
do Šimnove jame, kjer smo si ogledali 
vhodno brezno v jamo. Pot nas je po-
tem vodila na vrh Srednjega vrha, od 
koder smo si ogledali okoliške planote 
in doline. Po počitku smo nadaljevali 
proti kmetiji Pr' Poldetu na Pernikih, 
kjer so nam postregli z odličnimi do-
mačimi dobrotami, nam predstavili 
zgodovino kmetije ter pridelavo hrane. 
Po okrepčilu nas je pot vodila po stari 
cesti nazaj v dolino Radovne. Za večjo 
motivacijo zaključnih korakov pohoda 
nam je zaigrala Godba Gorje, ki je po-
pestrila tudi razpoloženje na cilju. 

Hvala vsem pohodnicam in poho-
dnikom, da ste se udeležili pohoda. 
Gorjanski jamarji že z veseljem čaka-
mo na 13. tradicionalni Šimnov pohod 
prihodnje leto!

 » Tadej Kovačič

Skupinska slika na kmetiji Pr' Poldetu

Zaključek pohoda s prijetnimi melodijami inštrumentov gorjanske godbe
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MojaObčina.si. Kjer poročate tudi vi.
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, 

zaradi katerih je vsak kraj edinstven. 
Vsak občan je soustvarjalec lokalnega 
utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi 
poročati o aktualnem dogajanju vaše 
občine na spletnem medijskem porta-
lu MojaObčina.si Gorje (www.mojaob-
cina.si/gorje).

Objavljanje na portalu je omogo-
čeno posameznikom ter društvom in 
ostalim neprofitnim organizacijam in 
je zanje tudi brezplačno! Več, kot je av-
torjev, večja je pokritost tematik v vaši 
občini, kar je velika prednost, saj se na 
ta način obvešča tudi o tistem dogaja-
nju, ki bi sicer lahko ostalo prezrto, a 
daje vaši občini poseben čar!

Danes, ko se nahajamo v posebnih 
razmerah in ko je življenje v marsika-
terih vidikih precej omejeno, se na prvi 
pogled morda zdi, da se nič ne dogaja, 
a vendar … se dogaja! Poročanje niso 
le navadne novice, saj lahko pripravite 
zanimive intervjuje, (foto)reportaže, 
pesnitve, video in avdio posnetke in 
podobno! Poleg novice je možno ob-
javiti dogodek, če ga organizirate, pri 
tem pa ni važno, ali se odvija na fizični 
lokaciji ali na spletu. Portal MojaObči-
na.si Gorje je vaš medij. Vi ste tisti, ki 
najbolje poznate svoj kraj. Povežite se s 
sokrajani in s svojimi objavami prispe-
vajte k pisani podobi vašega kraja!
Dopustovanje 2020: Razširite glas o 
vašem kraju

Vsak kraj ima svojo edinstveno 
zgodbo, vendar smo ljudje tisti, ki jih 
pišemo. Vsak občan je soustvarjalec 
lokalnega utripa, zato vabljeni, da zač-
nete tudi vi poročati o aktualnem do-
gajanju vaše občine na spletnem me-
dijskem portalu MojaObčina.si Gorje 
(www.mojaobcina.si/gorje).

Objavljanje na portalu je omogo-
čeno posameznikom ter društvom in 
ostalim neprofitnim organizacijam in 
je zanje tudi brezplačno! Več kot je av-
torjev, večja je pokritost tematik v vaši 
občini, kar daje veliko prednost, saj se 
na ta način obvešča tudi o tistem doga-

janju, ki bi sicer lahko ostalo prezrto, a 
daje vaši občini poseben čar!

V današnjih posebnih razmerah, 
ko nam je potovanje omejeno, turizem 
pa ohromel, res kaže, da bomo poletje 
2020 preživeli znotraj meja naše male 
domovine. Ta kljub svoji majhnosti po-
potnikom ogromno ponuja, zato letos s 
pomočjo portala MojaObčina.si Gorje 
spodbujamo lokalni turizem v Slove-
niji. Pri tem se še kako zavedamo, da je 
beseda domačina zlata vredna. Odlične 
ideje za pohajkovanja in najbolj ažurne 
informacije iz vaših koncev lahko po-
date prav vi, saj sami najbolje poznate 
svoj kraj in veste, po čem izstopa. Pre-
dlagajte ljudem, kam vse se lahko od-
pravijo na izlet z družino ali v dvoje, v 
katerih aktivnostih naj se preizkusijo, 
katero novo izletniško točko naj obi-
ščejo ali pa poročajte o svojem obisku 
zanimive lokalne znamenitosti.

Kreativnost je več kot dobrodo-
šla, saj lahko pripravite tudi zanimive 
intervjuje, (foto)reportaže, pesnitve, 
video in avdio posnetke in podobno! 
Poleg novice je možno objaviti dogo-
dek, če ga organizirate, pri tem pa ni 
važno, ali se odvija na fizični lokaciji ali 
na spletu.

Portal MojaObčina.si Gorje je vaš 
medij. Razširite zgodbe iz vaše občine 
in prispevajte k lokalnemu turizmu!

Procesija ob prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi
Praznik sv. Rešnjega telesa in krvi 

ali telovo je tretji največji krščanski 
praznik, ker obhajamo resnično Jezu-
sovo navzočnost v zakramentu evhari-
stije, ki je središče krščanske vere. Je 
zapovedan praznik in se obhaja drugi 
četrtek po binkošti, to je bilo letos 11. 
junija. Tudi v Gorjah smo ta praznik 
slovesno obeležili. 

Procesija z Najsvetejšim, ki smo 
jo opravili po večerni sv. maši, se je 
vila med gorjanskimi polji in travniki, 
kjer smo prosili za blagoslov le-teh. 
Za Jezusom na križu so se v procesijo 
vključili prvoobhajanci in manjši otro-
ci z nabranim cvetjem v košaricah. G. 
župnik je po Gorjah ponesel blagoslov 
z monštranco z Najsvetejšim pod ne-
bom, ki so ga nosili štirje možje. Svojo 
veličino je procesiji dodalo plapola-
nje bander sv. Jurija in sv. Ožbolta ter 
prapori. Štirje okrašeni in skrbno pri-
pravljeni oltarji so bili kraji naših po-
stankov. Prvoobhajanci so pri vsakem 
najprej posuli cvetje v znak veličine in 
spoštovanja prihoda Jezusa. Pevci so s 

svojimi glasovi bogatili pomen obreda. 
G. župnik je pri vsakem oltarju kleče 
pokadil Najsvetejše in prebral odlo-
mek evangelija. Boga smo prosili zašči-
te v zapetih prošnjah in pri vsakem ol-
tarju prejeli blagoslov z Najsvetejšim. 
Pri zadnjem oltarju je g. župnik pode-
lil blagoslov na vse štiri strani neba za 
priprošnjo in zaščito cele pokrajine. 

Telovsko procesijo smo zaključili v 
cerkvi s sklepnim blagoslovom in za-
hvalno pesmijo. Tako smo ob melodiji 
pevcev končali to zahvalno in hkrati 
prosilno daritev Bogu, ki smo jo letos 
verniki še globje doživeli, saj smo bili 
prikrajšani za velikonočno procesijo. 

 » Župnija Gorje

Jubilejni spominski pohod 
na Triglav prestavljen na 

prihodnje leto
35. spominski pohod na Tri-

glav je zaradi še vedno aktualnih 
zdravstvenih razmer prestavljen 
v leto 2021. 

Organizacijski odbor spo-
minskih pohodov na Triglav bo v 
spomin patrulj 1944 in 1991 orga-
niziral spominski pohod patrulje, 
sestavljene iz članov organizacij 
veteranov vojne 1991, slovenskih 
častnikov in borcev NOB. Patrulja 
bo odšla na pot v petek, 10. julija,  
ob 7. uri z Rudnega polja preko 
Planike na vrh Triglava in na Kre-
darico. Povratek patrulje na Ru-
dno polje bo 11. julija 2020, kjer 
bo pred vojašnico Rudolfa Badju-
re ob 12. uri krajša slovesnost.

 » Danijela Mandeljc, predsednica 
organizacijskega odbora
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VRT IN OKOLJE

Mesec julij je čas odbire rastlin za semenenje
Mesec julij bo obrodil sadove na-

šega dosedanjega dela na vrtovih. Po-
birali bomo prve pridelke spomladan-
sko sejanih in sajenih rastlin, zelišč in 
nabrali šopke dehtečega cvetja. V prvi 
vrsti bomo rastlinam namenili veliko 
časa za oskrbo, od okopavanja, pletja, 
namakanja, vršičkanja, pinciranja, osi-
pavanja, dognojevanja do varstva pred 
boleznimi in škodljivci. 

V tem obdobju je čas, ko se odlo-
čimo, od katerih rastlin bomo sami 
doma pridelali seme. Izberemo zdra-
ve, močne, kompaktne rastline, brez 
prisotnosti bolezni in škodljivcev. Tem 
rastlinam rečemo matične rastline, ki 
morajo biti t. i. brezvirusen material. 
Od željene količine semena je odvisna 
tudi količina odbranih rastlin. Izbere-
mo do deset rastlin, ki so videti najbolj-
še, od teh rastlin pričakujemo seme z 
vzgojno stopnjo »elita«, to bo najboljše 
seme. Takšno seme je v prodaji seme-
narskih hiš najdražje. Nekoliko slabše 
seme je označeno s stopnjo original, 
sledita I. množitev, II množitev in naj-
slabše proizvodno seme, ki je posledič-
no najcenejše seme. Poleg odbranih 
rastlin damo količke, da vemo, katerih 
rastlin ne bomo pobirali v tehnološki 
zrelosti, ampak bomo počakali na fizi-
ološko zrelost. 

Najpogosteje doma pridelamo 
seme solate, običajno naših avtohtonih 
sort, ki so prilagojene na naše podneb-
ne in talne razmere. Ko rastlina pože-
ne v cvet, moramo cvetove zavarovati 
pred drugimi opraševalci. S tem izklju-
čimo prenos drugega cvetnega prahu s 
pomočjo vetra ali žuželk. Vemo, da so 
vetrocvetke rastline, ki nimajo lepih, 
barvitih cvetov, žužkocvetke pa so ra-

stline z velikimi, barvitimi in dehteči-
mi cvetovi, ki imajo namen privablja-
nja opraševalcev. V primeru, da imamo 
veliko lepih glav solat in je odbira težja, 
izvedemo selekcijo tako, da poberemo 
vse liste z glave in jih enega za drugim 
zložimo v krogu. Tako bomo lažje dolo-
čili listno maso, število listov, velikost 
listne ploskve in maso glave. Liste so-
late obtrgamo ob steblu, rastlino z vr-
šnim delom pa pustimo rasti na gredi 
in počakamo na razvoj semena. Sola-
te, ki so namenjene pridelavi elitnega 
semena, ne smejo imeti nič stranskih 
poganjkov, le eno močno steblo. Pri 
ostalih sadikah slabše kakovosti stran-
ske poganjke enostavno odstranimo z 
namenom, da bo rastlina vso energijo 
usmerila v razvoj glavnega cvetnega 
stebla in na njem tvorila čim več kako-
vostnih semen. V primeru, da želimo 
pridelati večjo količino čim bolj izena-
čenih solat, kar je osnova za tržno pri-
delavo semena, potrebujemo gensko 
ožje osebke, ki so elitnega izvora. 

Pri pojavu škodljivcev v ekološki 
pridelavi preventivno zatiramo grizo-
če škodljivce s pelinovem čajem. Čaj 
iz kopriv uporabljamo za varstvo pred 
ušmi. Obiranje listov je pomembno 
tudi zaradi tega, da rastlina tvori cve-
tno steblo in  svetloba lahko pride do 
sredine, kar okrepi rastlino. Če tega ne 
naredimo, lahko zaradi velike vlage v 
glavi cvetno steblo začne gniti. V času 
cvetenja moramo obvezno postaviti 
oporo, da veter in močne padavine ne 
polomijo cvetnega stebla. Seme pobi-
ramo trikrat ali štirikrat, v presledku 
sedem do deset dni. 

Pobiranja se lotimo tako, da na 
tla položimo podlago, v posodico pa 
otresamo seme. Dela se lotimo okrog 
poldneva, ko je seme suho. Označimo 
elitno seme od preostalega. Seme do-

datno posušimo, kasneje ga ločimo od 
primesi, pri tem lahko uporabljamo 
posebna cedila, s katerimi ločimo gro-
be in fine primesi. Seme lahko očistimo 
s sušilcem za lase, s katerim spihamo 
lažje primesi, ob tem pa uporabljamo 
masko, da zaščitimo dihalne poti. Ko 
je seme suho, ga shranimo v primerno 
embalažo in označimo vzgojno stopnjo 
in zaporednost pobiranja. V mesecu 
juliju izvedemo setev vrtnin za jesen-
sko pobiranje, kamor spadajo zelena, 
zelje, ohrovt, nizki fižol, korenček in 
rdeča pesa, v prvi dekadi julija še seje-
mo radič in endivijo. Poskrbimo tudi za 
dognojevanje plodovk in balkonskega 
cvetja. V kolikor smo sejali dvoletnice, 
jih prepikirajmo in posadimo v lončke. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Poletavci so spet med nami!
Z začetkom poletja in šolskih poči-

tnic so spet pri nas Poletavci – poletni 
bralci, in sicer od 10. junija do 10. sep-
tembra 2020.

Bralna akcija Poletavci in NajPo-
letavci poteka letos že desetič. Vodi jo 
Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnica 
Antona Tomaža Linharta Radovljica 
se ji pridružuje sedmič. Več o Poletav-
cih in priporočenih knjigah za mlade 
bralce izveste na skupni spletni strani 
www.poletavci.si.

Poletavci so otroci od 7. do 12. leta 
starosti. Med počitnicami berejo knji-
ge, revije, stripe in izpolnjujejo bralni 
dnevnik. Njihova naloga je brati pol 
ure na dan. S tem ohranjajo branje kot 
dobro navado in zabavno pustolovšči-

no v svet zgodb. Dobre bralne navade 
otroku pomagajo do boljšega razume-
vanja teksta in pripomorejo k hitrejše-
mu branju. Zgibanke Poletavci dobite 
v splošnih knjižnicah v občinah Rado-
vljica, Bled, Bohinj in Gorje.

NajPoletavci so najstniki od 13. do 
16. leta starosti. Njihova naloga je pre-
brati 3 knjige med počitnicami in vpi-
sati naslove v obrazec na spletni strani 
radovljiške knjižnice www.rad.sik.si.

Na koncu poletja bodo vsi sodelu-
joči prejeli priznanje, majico in sode-
lovali v nagradnem žrebanju za šotor, 
ki ga podarja podjetje Hervis. "Pol ure 
branja na dan prežene dolgčas stran!"

 » Irena Razinger, Knjižnica Blaža  
Kumerdeja Bled

Perspectives4Democracy – Peticija za občasni kino v Gorjanskem domu

Na OŠ Gorje že od septembra po-
teka Evropski projekt Erasmus+ Pe-
spective4Democracy. V okviru tega 
projekta smo povezani s šolami v 
Nemčiji, Španiji in na Finskem. Naši 
učenci so bili v mesecu januarju 2020 
na obisku v Pietarsaariju na Finskem. 
Tam so dobili nalogo, da izvedejo peti-
cijo. Peticija je vsaka zahteva oziroma 
pobuda enega ali več državljanov, ki je 

splošnega pomena ali pa se nanaša na 
posamične zadeve. Naslovljena je na 
enega ali več državnih organov. Je ena 
temeljnih človekovih političnih pravic 
in svoboščin.

Z učenci smo začeli z načrtovanjem 
peticije, ki je v našem primeru organi-
zacija občasnega kina v Gorjanskem 
domu. Gospa Vesna Leban nas je se-
znanila s pomenom peticije in nas vo-

dila pri oblikovanju le-te.  Najprej smo 
zapisali našo pobudo, razložili, da bi 
se mladi radi družili in si skupaj ogle-
dali filme. K sodelovanju smo povabi-
li učence od 4. do 9. razreda. Prebrali 
smo jim peticijo in jih ob strinjanju z 
njo prosili za njihove podpise. Podprle 
so nas tudi učiteljice, učitelji in gospa 
ravnateljica Mojca Brejc. Peticijo in 
podpise smo v četrtek, 11. junija 2020, 
predstavili gospodu županu Petru 
Torkarju. Z veseljem nas je sprejel, 
poslušal in tudi podprl našo pobudo. 
Na srečanju smo se pogovarjali tudi o 
morebitnih dilemah, težavah pri orga-
nizaciji občasnega kina. Dobili smo že 
nekaj novih idej o poteku druženja in 
ogledu filmov v Gorjanskem domu, ki 
ga bomo lahko brezplačno najeli. 

Zadovoljni, da smo izvedli našo pe-
ticijo, smo se poslovili od gospoda žu-
pana. Naš občasni kino v Gorjanskem 
domu bo zaživel jeseni. 

Naša želja – naša pobuda – naše 
delo - podpora šole in občine – nas vo-
dijo k uspehu.

 » Jerca Šolar Rihtar

Novosti v Vintgarju so predstavili svetnikom
17. junija so sotesko Vintgar na 

povabilo TD Gorje obiskali člani Ob-
činskega sveta Občine Gorje, skupaj z  
županom občine g. Petrom Torkarjem. 
Pobuda za obisk s strani UO TD Gorje 
je bila podana z namenom, da se ob-
činski svetniki in župan podrobno se-
znanijo z novim  režimom obiskovanja 
soteske, ki je uveden v letošnji sezoni 
in se nanaša na enosmerno ogledova-
nje. Seznanili so se tudi z ostalimi  raz-

merami, v katerih deluje društvo. Go-
stom so bile predstavljene vse novosti 
in posodobitve, ki smo jih opravili do 
sedaj, kot tudi aktivnosti, ki so v teku. 
V nadaljevanju smo prehodili sotesko 
ter se vračali po eni od dveh poti, ki sta 
namenjeni povratku. Kljub temu, da je 
pot z Dobrave skozi Strmo stran stara 
in javna pot, je bila za del ekipe kljub 
vsemu novo odkritje. Prav vsi svetniki 
pa so pohvalili koncept in samo  ureje-

nost poti, za katero si v društvu želimo 
in prizadevamo, da jo še izboljšamo in 
nadgradimo. Ključna težava urejanja 
poti zlasti na strani Blejske Dobrave je 
sestava in  propustnost tal. Teren je del 
območja, kjer prihaja do plazenja tal, 
voda ne pronica v globino, pojavlja se 
kot površinska voda in zaradi slednje-
ga so ob deževnem obdobju tla lahko 
tudi spolzka in delno blatna.

V zaključku so svetniki izrazili 
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splošno zadovoljstvo tako z vodenim 
ogledom kot z urejenostjo soteske. 
Tudi v TD Gorje smo zadovoljni, da so 
si svetniki in župan vzeli čas za  ogled 
in seznanitev. Predvsem verjamemo v 
sodelovanje, ki ga je nujno razvijati, če 
želimo  prispevati k urejenosti in ra-
zvoju kraja.

 » Tomaž Bregant
Novosti v TD Gorje

TD Gorje sodeluje z različnimi  
deležniki v prostoru, tako z zavodom 
Turizem Bled kot s STO in TZS. V ob-
dobju, ki je zaradi posledic epidemije 
dokaj kritično predvsem na področju 
sobodajalstva, smo na podlagi javnega 
poziva STO na ponudnike namestitev v 
Občini Gorje, ki so člani TD Gorje, na-
slovili pobudo za oblikovanje paketov 
v okviru kampanje za domači trg. STO 
ponudnikom pod posebnimi pogoji 
zagotavlja oddajo ponudb turističnih 
paketov ter brezplačno objavo na pri-
stajalnih spletnih straneh www.slove-
nia.info. Pobuda je morda še toliko bolj 
smiselna prav zaradi vzporedne mo-
žnosti koriščenja turističnih bonov, ki 
stopijo  v  veljavo 19. junija. V TD Gorje 
smo kot dodatno atraktivno možnost, 
ki jo lahko ponudijo  sobodajalci pri 
oblikovanju paketa, ponudili znižano 
ceno vstopnice. 

Prav tako smo se v društvu odločili, 
da pristopimo k ponudbi, ki je obliko-
vana s strani  zavodov za turizem Bled 
in Radovljica, ki gostom ob najmanj 
dvodnevni nastanitvi ponujata  mo-
žnost kartice ugodnosti. S kartico ugo-
dnosti se gostom pri nakupu vstopnice 
omogoči 10 % popust. Predhodno smo 
tovrstno namero že dogovorili tudi s 
Turizmom Bohinj. Pot je  odprta tudi 
za ostale subjekte na območju destina-
cije Julijske Alpe.  

TD Gorje je pristopilo tudi k javne-
mu pozivu STO k promociji destinacije 
pod sloganom »Zdaj je čas«. 

Očitno je čas korone prinesel tudi 
kako pozitivno stran; mogoče smo vsi 
skupaj pripravljeni na nekaj več sode-
lovanja. Da bomo pridobili vsaj nekaj 
gostov, je potrebno več sodelovanja 
in skupnih akcij. Razvili smo dobro 
sodelovanje z Zavodom za turizem 
Bled, kontakte smo  vzpostavili tudi s 
pletnarji in fijakerji z Bleda v želji, da 
oblikujemo skupne pakete. Prav tako 
dobro sodelujemo z Zavodom za kul-
turo Bled, ki upravlja z blejskim gra-
dom. Povabljeni smo bili na delavnico 
Predstavitev blejskega turističnega 
gospodarstva, ki se je prav tako znašlo 
v še posebej nezavidljivem položaju. 
Predstavili so nam nekaj  primerov 
dobre in uspešne  prakse, ki jo utirajo 

foto: Jakob Por
redki posamezniki sobodajalci. Prav 
tako smo se udeležili srečanja blejskih 
sobodajalcev pod pokroviteljstvom TD 
Bled. Turizmu v tej sezoni ne kaže do-
bro. Za preživetje ne bo zadoščala zgolj 
pomoč države. Krizo letošnjega poletja 
bomo tudi v TD Gorje preživeli zgolj na 
račun rezerv preteklih sezon, vendar 
verjamemo, da kjer je volja, tam je tudi 
pot, ki si jo utiramo za naprej.

V TD Gorje nadaljujemo z ureja-
njem tako že obstoječih poti kot priho-
dnjih. 

S tem namenom uspešno nadalju-
jemo z gradnjo nove dostopne poti do 
Poglejske cerkve, ki že dobiva obliko. 
Trenutno se na že montirane konzole, 

ki bodo tvorile novo galerijo, montira-
jo nosilni podesti, ki so potrebni, da se 
bo lahko uredila še zadnja etapa nove 
dostopne poti. Vzporedno z dokonča-
njem zadnjega dela poti se bo uredil 
še del že grobo nadelane poti. Po do-
končanju del bo omogočen dostop do 
samega spodmola tudi za manjšo grad-
beno mehanizacijo, kar je tudi prvi del-
ni cilj, ki je potreben, da se bodo lahko 
sanirala jamska tla.

Toda to je že del druge zgodbe, o 
kateri vam bomo poročali, ko pride 
čas. Do takrat pa verjamemo, da se bo 
v lepem ambientu Poglejske cerkve že 
lahko odvil tudi kak kulturni dogodek.

 » Tomaž Bregant, Mirjam Račič

foto: Tomaž Bregant
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Poletni počitniški program
Že peto leto v Medgeneracijskem centru Bled pripra-

vljajo poletni počitniški program. Tokrat bodo izvedli šest 
počitniških tednov, namenjenih otrokom od 6. do 14. leta. 
Na voljo bodo lutkovna delavnica z Ano Pirih, borilne ve-
ščine z Denisom Chorchypom, mozaični teden z Urško P. 
Ambrožič, lego robotika in snemanje počitniške televizijske 
oddaje. Tudi letos bo na voljo slikarska kolonija z akadem-
sko slikarko Lučko Šparovec. Počitniške delavnice bodo v 
prostorih Ledene dvorane na Bledu. Program sofinancirata 
občini Bled in Gorje. 

 » RP

Julija zanimive kolesarske dirke v  
biatlonskem centru na Rudnem polju

Kolesarski klub Bled bo 18. julija dopoldan na Rudnem 
polju organiziral že 47. tradicionalno mednarodno kolesar-
sko dirko za Pokal Bleda. Kolesarski klub Gorje pa bo ravno 
tako 18. julija ob 14. uri organiziral 7. mednarodno kolesar-
sko dirko za VN Občine Gorje za pokal Slovenije, ki bo obe-
nem tudi državno prvenstvo v kriteriju za leto 2020.

 » Marjan Knaflič

Šola zdravja kot preventiva za naše zdravje
Na Gorenjskem deluje že 33 skupin v trinajstih občinah, 

ki telovadijo po metodi "1000 gibov". Po vsej Sloveniji so 
skupine Društva Šola zdravja razširjene v 83-ih občinah kjer 
imajo že čez 215 skupin. 

11. junija so v Športno rekreacijskem parku Radovljica 
imeli regijski posvet in regijsko srečanje z nekaterimi sku-
pinami, ki delujejo na Gorenjskem. Srečanja se je udeležilo 
53 članov. Po končani vadbi »1000 gibov«, jih je predsednica 
društva Zdenka Katkič, ki je vodila vadbo, seznanila z delo-
vanjem društva in izpeljavo nekaterih dejavnosti v trenu-
tnih razmerah v katerih smo se vsi znašli. 

Poslanstvo Društva Šola zdravja je zelo pomembno za 
zdravo družbo, ker skrbijo za spodbujanje rednega gibanja 
in telesne vadbe, ohranjajo zdravje za samostojno življenje, 
povečujejo delež gibalno dejavnega prebivalstva, vračajo 
voljo do življenja osamljenim in starejšim osebam, krepijo 
psihofizično kondicijo starejših, preprečujejo potek kronič-
nih bolezni ter prispevajo k zmanjšanju tveganja za razvoj 
depresivnih in anksioznih motenj. Skratka, ohranjajo in iz-
boljšujejo zdravje prebivalcev, kar je znalo prepoznati tudi 
Ministrstvo za zdravje. 

In tisto, kar najbolj izstopa v zgodbi Društva Šola zdravja 
je, da za enkrat med njihovimi člani niso prešteli nobenega 
okuženega s covidom-19, pa čez 4500 jih je. Povprečna sta-
rost jim je 69 let. Zato nam priporočajo redno jutranjo vad-
bo "1000 gibov", ker se je v tem koronavirusobdobju izkazala 
kot nepogrešljiva. Razlogov je več kot dovolj za novo poglav-
je pri preventivnem ukrepanju za naše zdravje. Več na nji-
hovi spletni strani www.solazdravja.com

 » Neda Galijaš
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Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
V soboto, 20. 6., smo po dooolgem 

času spet tekmovali. Tokrat na Mo-
šenjskem teku. Skoraj smo že poza-
bili, kaj pomeni, ko ti na štartni črti 
srce močno razbija, ko čakaš napove-
dovalca, ki bo dal znak, da se poženeš. 
In potem tečeš hitro, kot lahko in kot 
najbolje zmoreš. Če na koncu nisi med 
najboljšimi, boš pa naslednjič ali pa ka-
sneje. In ne, nismo pozabili, kaj pome-
ni tekmovati. V lepem sončnem vre-
menu nas je bilo kar 14 tekačev, ki smo 

zastopali svoj klub ŠD Gorje. Neva je 
pripeljala 9 najmlajših (Luka, Matica, 
Meto, Mirjam, Emo, Tadejo, Jakoba, 
Jureta in Nežo), ki so tekli na 700 me-
trov. Domen je bdel nad starejšimi (dva 
Aljaža, Nika, Zala in Mina), ki so tekli 
na 8000 metrov ali na 1000 m. Vsi, od 
prvega do zadnjega, so tekli odlično in 
se potrudili, kolikor so se lahko. 

Bil je že čas, da se počasi vrnemo 
v tekmovalni ritem. Nedavna testira-
nja, ki smo jih opravili, so pokazala, 

da smo napredovali od lanskega leta 
in da nam korona ni prišla do živega. 
Za prikaz, kaj počnemo na treningih, 
pa tokrat nekaj slik. Kolesarili smo v 
Krmi, Radovni, se povzpeli na Mrež-
ce, pa Debelo peč in prilezli do koče na 
Golici. Obiskali smo partizansko bolni-
co na Mežakli in še in še. Upamo, da se 
iz fotografij vidi, kako se zabavamo in 
udejanjamo rek zdrav duh v zdravem 
telesu.

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje
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Želimo vam vesele božične praznike 
in dober vid v letu 2019!

Tudi očala so lahko praznično darilo!

OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

www.optika-berce.si

OTVORITVENI POPUST!
Od 15.06 – 15. 08. 2020
-20% na vsa Varilux stekla

NOVA LOKACIJA!
Cesta Cirila Tavčarja 6,  
4270 Jesenice B

OPTIKA IN OČESNA ORDINACIJA BERCE

www.optika-berce.si
Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

Kleparsko - ličarska dela za vse znamke vozil
 Prijava škodnega dogodka
 Cenitev poškodovanega vozila

 Nadomestno vozilo

Pooblaščeni serviser za vozila:

Tel.: 04 58 33 390
e-pošta: bostjan.zilih@integral-avto.si

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice, Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

Za žago 1 A, 4260 Bled 
(pred železniško postajo)

 tel: 04 575 05 19
trgovina @gozd-bled.si

GOZD BLED
kmetijsko gozdarska 

zadruga z.o.o.

Odprto vsak dan 7 - 19, sobote 7 -13

ORODJE ZA VRT           FISKARS
(vrtne škarje, žage, lopate, noži, vile, ...)

BLEJSKI SIR 
PO UGODNI CENI

DOMAČE DOBROTE 

ŽELEZNINA
(vijaki, žičniki, svedri, orodje     UNIOR  )

SUHOMESNI IZDELKI
(hrenovke, klobase, salame, paštete, suho meso, 

zaseka, ocvirki, ...)

MLEČNI IZDELKI
(sir, jogurti, maslo, skuta, mleko, ...)

PROGRAM ZA KMETIJSTVO
(krmila, pašni program, hlevska oprema, motorna 

olja in maziva za traktorje, ...)

ORODJE ZA VRT          FISKARS

(vijaki, žičniki, svedri, orodje     UNIOR  

MOŽNOST NAKUPA DARILNIH 
BONOV

OZIMNICA
(krompir, čebula, česen, jabolka)

PRODAJA IN SERVIS PROGRAMA 
STIHL, PRODAJA GOZDARSKE 

OPREME, VISOKOTLAČNI ČISTILCI

HRANA ZA HIŠNE LJUBLJENČKE

AKUMULATORJI TOPLA IN BANNER

EMAJLIRANA POSODA 
NA KILOGRAM

(jabolčni kis, krhlji, piškoti, rezanci, testenine, sokovi, 
čaji, med, likerji, vložena zelenjava, olje, kis, moka, 

ješprenj, kaša, pirini kosmiči ...)

SADIKE SADNEGA DREVJA 
IN JAGODIČEVJA

SVEČE, SUHI ARANŽMAJI, ROŽE, 
MAČEHE, PESEK IN ZEMLJA 

ZA GROBOVE

JESENSKE LEPOTICE (rese, hebe, ...)

SEMENSKI ČESEN, ČEBULČEK, 
ČEBULNICE

KISLO ZELJE

OD 11. JULIJA 2020 DALJE VSAKO SOBOTO

NA NAŠEM DVORIŠČU

GOZD BLED
kmetijsko gozdarska  

zadruga z.o.o.

Odprto vsak dan 7 - 18, sobote 7 -13
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OGLASI

Čiščenje plaščev, suknjičev, hlač,  
zimske konfekcije, odej in blazin,  
merino posteljnine, preprog, zaves  
in drugih tekstilnih izdelkov.

Pranje gostinskega perila, delovnih 
oblek, posteljnega perila.

Šiviljska popravila (ožanje, krajšnje,  
menjava zadrg, krpanje …).

Stalna akcija pranje in likanje srajc.

Parkirni prostor zagotovljen.

KUPON 

Čistilnica,pralnica
inšiviljskapopravila

Šengar
MEDVODE,BCMERCATOR

T: 01/36 11 034 

KRANJ,C.STANETAŽAGARJA2
(na spro ti Po li ci je) 
T: 04/202 41 60

BRITOF43KRANJ

tel 04/234-30-50

KAMNIK,CENTERQLANDIA
T: 01/439 00 31 

LJUBLJANA,PRUŠNIKOVA78
T: 01/512 37 08

www.sengar.si

20% POPUST 
OD 26. 6. DO 17. 7. 2020 NA KEMIČNO ČIŠČENJE TEKSTILNIH IZDELKOV.

POPUST NE VELJA ZA PRANJE SRAJC IN ŠIVILJSKA POPRAVILA 

Čiščenje plaščev, suknjičev, hlač,  
zimske konfekcije, odej in blazin,  
merino posteljnine, preprog, zaves  
in drugih tekstilnih izdelkov.

Pranje gostinskega perila, delovnih 
oblek, posteljnega perila.

Šiviljska popravila (ožanje, krajšnje,  
menjava zadrg, krpanje …).

Stalna akcija pranje in likanje srajc.

Parkirni prostor zagotovljen.

KUPON 

Čistilnica,pralnica
inšiviljskapopravila

Šengar
MEDVODE,BCMERCATOR

T: 01/36 11 034 

KRANJ,C.STANETAŽAGARJA2
(na spro ti Po li ci je) 
T: 04/202 41 60

BRITOF43KRANJ

tel 04/234-30-50

KAMNIK,CENTERQLANDIA
T: 01/439 00 31 

LJUBLJANA,PRUŠNIKOVA78
T: 01/512 37 08

www.sengar.si

20% POPUST 
OD 26. 6. DO 17. 7. 2020 NA KEMIČNO ČIŠČENJE TEKSTILNIH IZDELKOV.

POPUST NE VELJA ZA PRANJE SRAJC IN ŠIVILJSKA POPRAVILA 

Sedež podjetja:

POSLOVALNICA:
LJUBLJANSKA CESTA 26 BLED

Delovni čas:
PON-PET: 8.00 do 18.00

SOB: 8.00 do 12.00
tel 051-648-359

PRIDOBI PONUDBO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2: 126 – 207 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0002- 0,00092g/km. Št. delcev (x1011): 0,01– 1,67. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila).

*Ponudba velja ob nakupu vozila v akciji Cash Plan preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do promocijskega popusta v višini do 6.640 € z vključenim DDV, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD 
Tekna s kovinsko barvo, možnosti odloga pričetka odplačevanja mesečnih obrokov do 120 dni in brezplačnega podaljšanega jamstva. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in 
minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete stranke. **7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije 
ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Akcija velja do 30.6.2020. oz. do razprodaje 
zalog. Renault Nissan Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si

DO 6.600 € PRIHRANKA*

VOZILA NISSAN IZ ZALOGE

7 LET JAMSTVA**

ČAS ZA DOBRE PONUDBE

PRIDOBI PONUDBO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2: 126 – 207 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0002- 0,00092g/km. Št. delcev (x1011): 0,01– 1,67. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila).

*Ponudba velja ob nakupu vozila v akciji Cash Plan preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do promocijskega popusta v višini do 6.640 € z vključenim DDV, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD 
Tekna s kovinsko barvo, možnosti odloga pričetka odplačevanja mesečnih obrokov do 120 dni in brezplačnega podaljšanega jamstva. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in 
minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete stranke. **7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije 
ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Akcija velja do 30.6.2020. oz. do razprodaje 
zalog. Renault Nissan Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Pridržujemo si pravico do napak. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si

DO 6.600 € PRIHRANKA*

VOZILA NISSAN IZ ZALOGE

7 LET JAMSTVA**

ČAS ZA DOBRE PONUDBE

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. 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.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. 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.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 



Gorjanc

16

KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

prevozi in ureditev pokojnikov ter  
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih  
ceremonialov na pokopališčih  
v občinah Bled, Gorje, Radovljica in 
Bohinj.

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o.
Hraše 19,  Lesce

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112

Sprejemamo naročila za sveče in suhe  
ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke 

in aranžmaje ter aranžiranje daril.

s kuponom do 31. 7. 2020

PETJE
klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA
klasična, električna in bas kitara

HARMONIKA
 klavirska in diatonična

KLAVIR

MUZIČARNA 
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com 
klemen.torkar@gmail.com 

041 607 451

vpis v šolsko leto 
2020/21

*Kuponi se ne seštevajo in veljajo tudi za izdelke v akciji

KUPON JUL IJ
2020

Kupon velja v juniju in juliju 2020    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

Sedež:
MCL Mesni center Luka d.o.o.,
Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

MCL Mesni center Luka d.o.o., Cesta 
Kokrškega odreda 26, 4249 Križe, 
tel.št. 040/294-444

SPB Mesnica Domžale, Ljubljanska cesta 82, 
1230 Domžale, tel.št. 01/72--98-474

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11, 
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121NA IZBRANI ARTIKEL
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• TRADICIONALNI POHOD NA OBRANCO z ogledom 
SNEŽNE JAME v organizaciji Jamarskega društva 
Simon Zima Gorje
v soboto, 27. junija; zbor ob 08. uri na balinišču v R´čici
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

• 3. VZPON NA POKLJUKO in DRŽAVNO PRVENSTVO 
KOLESARJEV V VOŽNJI NA ČAS ZA LETO 2020 v  
organizaciji Kolesarskega kluba GorjeSimon Zima Gorje 
v nedeljo, 28. junija na progi Zgornje Gorje – Rudno polje

• KOLESARSKA DIRKA ZA POKAL BLEDA v organizaciji 
Kolesarskega kluba Bled in VELIKA NAGRADA OBČINE 
GORJE  ter DRŽAVNO PRVENSTVO V KRITERIJU ZA 
LETO 2020 v organizaciji Kolesarskega kluba Gorje  
v soboto, 18. julija; Zgornje Gorje, Rudno polje


