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GLASILO OBČINE GORJE

Nova pot do Poglejske cerkve
V avgustu smo dokončali dela pri 

urejanju Poglejske cerkve. Že v pr-
vih zimskih mesecih je bila narejena 
osnovna trasa nove dostopne poti do 
jame. Po pripravah za izdelavo gale-
rij na zahodni strani pod jamo, ki so 
zahtevale delno vklesanje v skalo in 
nadelavo vrtin za montažo, je sledilo 
nameščanje jeklenih konzol. Tokrat je 
izdelana galerija nekoliko bolj »razko-
šna« zaradi lažjega dostopa manjšega 
gradbenega stroja, mini bagra, do same 
jame, kar bo lahko prišlo še kako prav 
v prihodnje, če bomo vsi skupaj s stro-
kovnimi institucijami dozoreli v tem, 
da bo jamska tla potrebno sanirati. V 
času arheoloških izkopavanj in razi-
skav v jami v poznih šestdesetih letih 
so namreč arheologi v jami za seboj 
pustili razdejanje. Izkopnega jarka še 
nihče ni nikoli saniral. Delno je bilo 
tudi to dejstvo naše vodilo ob zamisli, 
da se uredi nova dostopna pot, ki bo 
morda nekoč ob volji in sredstvih omo-
gočala, da se jamska tla sanirajo in se 
prostor jame uredi na način, ki bi pri-
kazoval zgodovinsko pomembno raz-
sežnost Poglejske cerkve.

Jama je bila občasno prvič poselje-
na v času po umiku ledenika približno 
12000–10000 let pr. n. št. Prisotnost 
človeka je izpričana iz predkrščanske 
in rimske dobe. Tudi skozi ves srednji 

vek je bil v jami prisoten človek. Zelo 
verjetno so se v jami vršili poganski re-
ligiozni obredi, kajti ime domačije pod 
jamo (pri Taufu) nakazuje na možnost 
pokristjanjevanja (Taufer =  nem. kr-
stitelj). Glede na zelo močan razcvet 
reformacije na Bledu in okolici in tudi 
v vasi Poglič (srednjeveško ime za Polj-
šico) so bili izpričano prisotni luterani 
in je kaj verjetno, da se slednji zbirali 
tudi v jami.

Z novo dostopno potjo je dostopa-
nje do jame zelo olajšano. Trasa novo 
nadelane poti se odcepi s ceste, ki vodi 
proti Zatrati. Želja in vodilo TD Gorje 
pri gradnji nove poti sta bila, da dostop 
omogočimo čim širšim ciljnim skupi-
nam. Za nadaljevanje si seveda želimo, 
da bi prostor lahko še urejali. Pred-
vsem pa bi si želeli, da jama na kultu-
ren način postane osrednji, družabni 
prostor Gorij na prostem, kjer se bodo 
lahko odvijale različne prireditve in le 
stežka bomo dočakali, da nekoliko mi-
nejo ukrepi, ki veljajo zaradi prisotno-
sti novega virusa.

Tudi v preteklosti so se v jami že 
odvijali zares lepi dogodki, ki so pri-
vabili lepo število ljudi, tako od blizu 
in daleč, in ob zdajšnjih danostih res 
ni zadržkov, da tradicije ne bi nada-
ljevali. Do takrat pa naj bo namenjena 
dnevnemu obisku posameznikov ali 

tudi manjših skupin, ki bodo ob obisku 
nedvomno uživali. A pazimo: bodimo 
kulturni, s seboj odnesimo vse, kar 
prinesemo. Stopamo na »posvečena« 
tla jame, ki ima  tudi svoje stanovalce. 
Poleg netopirjev, raznih hroščev in žu-
želk tu domuje še, za naše kraje dokaj 
redka, vrsta skalne-rjave lastovke, ki tu 
tudi gnezdi.

Ob povratni poti Vintgar –Blejska 
Dobrava –Podhom, ob tako imenovani 
poti skozi Strmo stran, je novost. Ob 
poti je TD Gorje, z namenom poživi-
tve in ozaveščanja javnosti, postavilo 
novo, manjšo informativno tablo, ki 
obiskovalce seznani s plazilci, priso-
tnimi v Sloveniji. Pomen plazilcev, ka-
mor spadajo tudi kače, je dokaj velik, 
nenazadnje tudi zaradi prehranjeval-
ne verige, a se ga ljudje pogostokrat 
premalo zavedamo. Zlasti do kač ima-
mo ljudje še vedno predsodek, a prav v 
ljudskem bajeslovju in izročilu se skozi 
legende odstira mnogo lepih zgodb. 
Eno takšnih smo ob bogati in izvirni 
ilustraciji avtorja Jerneja Puca, Zgod-
bo o kačji kraljici, predstavili z name-
nom, da zlasti otrokom, ki so morda ob 
povratku že nekoliko utrujeni, z domi-
šljijo poživimo korak in vedoželjnost. 

 » Tomaž Bregant
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani,

to posebno leto se preveša v za-
dnjo tretjino. Začenja se z novim 
šolskim letom, za katerega smo še 
vedno negotovi, kako bo potekalo. 
Vsi si želimo, da se otroci vrnejo v 
šolske klopi in dopoldneve preži-
vijo v družbi svojih vrstnikov. Sicer 
se zavedamo, da se življenje letos 

še ne bo povsem vrnilo v stare tirnice. Ocenjujem, da smo 
in bomo najbolj prikrajšani na področju kulturnega dogaja-
nja. Druženje s sodelavci, sosedi, prijatelji in širšo družino 
je bilo v zadnjih mesecih že povsem v normali. Prav tako 
smo si v večini privoščili letni dopust in verjamem, da smo 
bili precej neobremenjeni zaradi virusa. Pogrešamo pa dru-
ženja na kulturnih in siceršnjih prireditvah, kjer se zbere 
skupina ljudi z enakim namenom in istim ciljem – uživati 
ob nastopih različnih umetnikov in ustvarjalcev, se družiti 
z isto mislečimi in navezovati nova poznanstva. Na tem po-
dročju smo letos vsi potegnili »ta kratko«. Srčno upam, da se 
situacija čim prej vzpostavi v takšno stanje, da bodo tovrstni 
stiki spet mogoči. Glede na situacijo žal tudi v Občini Gorje 
do nadaljnjega prireditev ne bomo organizirali. Zagotovite 
si primanjkljaj kulture na sebi ljub način. Knjižnice so pol-
ne dobrega čtiva, na internetu in televizijskem programu se 
najde mnogo kvalitetnega, kar nam lahko poteši kulturno 
lakoto. Nekaj poletnega festivalskega dogajanja je sicer na 
voljo, vendar v precej okrnjeni obliki in z omejenim števi-
lom obiskovalcev. Kultura je vendarle steber družbe in nuj-
no je, da se ta steber vzdržuje vsaj v minimalnem obsegu.

V Gorjancu smo že v marcu pisali, da je občina izdala 
knjigo Fotomonografija Občine Gorje. V načrtu smo imeli 
prireditev s kulturnim programom, kjer bi knjigo razdelili 
med občane. Žal smo zaradi situacije morali prireditev od-
povedati. Knjiga je bogastvo in svojo vrednost pokaže, ko jo 
bralec vzame v roke. Za vsako gospodinjstvo smo namenili 
eno knjigo in glede na situacijo vas vabimo, da jo prevzame-
te na občini v času uradnih ur. Knjiga je prikaz Gorij in nje-
nih prebivalcev v sliki in besedi. Na tem mestu bi se iskre-
no zahvalil njenim soustvarjalcem – fotografom in piscem 
besedil. Ustvarili so neizbrisen pečat zgodovine naše mlade 
občine. To so naredili srčno in z veliko naklonjenostjo do do-
mačih Gorij. Bogastvo knjige je s tem še večje.

Jesen je torej pred vrati. Mogoče pa nas čaka indijan-
sko poletje in bomo še uživali v prijetni toploti. Tudi ta čas 
je lahko čaroben. V daljših, svežih večerih, z dobro knjigo v 
roki. Ko se narava pripravlja na počitek, si oddahnemo tudi 
mi. Ostanite zdravi!

 » 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 24. septembra,  
prispevke na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 
16. septembra.

Dela na Poljšici gredo h koncu
Občina Gorje na Poljšici zaključuje dve investici-

ji urejanja infrastrukture, ki gresta h koncu. Potekajo 
priprave na sanacijo oziroma izgradnjo parkirišča pri 
osnovni šoli, v načrtu je sanacija dela ceste na Lazah in 
izgradnja še dveh novih poglobljenih eko otokov. 

 » Občina Gorje

Povabilo k prevzemu knjige  
»Fotomonografija Občine Gorje«

V začetku leta je ugledala luč sveta fotomonografija Go-
rij, predstavitev občine v sliki in besedi. Knjiga je namenjena 
gorjanskim gospodinjstvom. Koronavirus je preprečil javno 
predstavitev knjige, ki je bila načrtovana v marcu in kjer bi 
bilo možno knjigo prevzeti. Vse kaže, da bodo omejitve pri 
organizaciji prireditev tudi v jesenskem času in torej pred-
stavitve ne bomo mogli izvesti v obliki prireditve s kultur-
nim programom.

Vabimo vas, da knjigo, ki je namenjena za vsako gorjan-
sko gospodinjstvo, prevzamete na občini v času uradnih ur. 

 » Občinska uprava

Nepravilno parkiranje avtodomov in  
počitniških prikolic 

Na območju Občine Gorje lahko večkrat opazimo parki-
ranje in ustavljanje vozil, predvsem avtodomov in prikolic 
na mestih, ki za to niso primerna, to se dogaja tudi v nočnem 
času.  V kolikor zaznate nepravilno parkiranje avtodomov 
in počitniških prikolic, prosimo, da to javite na Medobčin-
ski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica, na telefonsko številko (04) 5869 301 ali 
(04) 5869 282. 

 » Občinska uprava
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Občina Gorje, Zgornje Gorje 6B, 4247 Zgornje Gorje, ki jo zastopa župan Peter Torkar, na podlagi 51. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 16. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Gorje za leto 2020 objavlja

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Občine Gorje s parc. št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje Gorje

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN 
ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA 
PONUDB

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6B, 
4247 Zgornje Gorje, matična številka: 
2209721000, ID za DDV (davčna šte-
vilka): SI66614198.

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA 
PONUDB IN IZKLICNA CENA

2.1. Predmet prodaje

katastrska občina

2187 Zgornje Gorje

Parcelna številka in ID znak

518/5 (ID 642617)

Površina po GURS (do celote)

962 m²

Delež v lasti Občine Gorje

1/1

Predmet javnega zbiranja ponudb 
je pretežno zazidljivo stavbno zemlji-
šče, namenjeno za turizem (96 %), 
manjši del predstavlja gozdno zemlji-
šče (4 %).

Nepremičnina, ki je predmet pro-
daje, je ZK urejena in ni predmet za-
kupnega razmerja in ni obremenjena z 
nepravo stvarno služnostjo in nepravi-
mi stvarnimi bremeni.

2.2. Opis nepremičnin
Predmet prodaje je zemljišče s parc. 

št. 518/5, k.o. 2187 Zgornje Gorje (ID 
642617), v površini 962 m². Zemljišče je 
locirano neposredno ob cesti Gorje–Po-
kljuka pri gostišču s hišno številko Krni-
ca 82. Bližnja okolica je pozidana pred-
vsem z individualnimi stanovanjskimi 
stavbami in kmečkimi poslopji v razpr-
šeni gradnji. V naravi parcela predstavlja 
večnamensko rabo. Zahodni del parcele 
južno od gostišča se uporablja kot del 
terase, skrajni zahodni del parcele pred-
stavlja parkirišče ob glavni cesti, vzhodni 
in severni del pa je travnik. Zahodni del 
parcele, ki predstavlja funkcionalno ze-
mljišče, je zravnan, brežina pa predsta-
vlja travnik. Namenska raba zemljišča 
(parcele) je pretežno zazidljivo stavbno 
zemljišče, namenjeno za turizem (96 %), 
manjši del predstavlja gozdno zemljišče 
(4 %).

2.3. Ponudbena (izhodiščna) cena
Izhodiščna cena za nepremičnino, 

ki je predmet prodaje v deležu 1/1, zna-
ša 90.000,00 EUR. Izhodiščna cena ne 
vključuje 22 % davka na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

2.4. Komisija, cenilec in izjava 
skladno z določilom 51/7 čl.  
ZSPDSLS-1

Postopek javnega zbiranja ponudb 
bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan 
v sestavi:
-  Martina Hribar Brus – predsed-

nica,
-  Monika Breznik – članica,
-  Barbara Whitfield – članica,
-  Nuša Jesenšek – nadomestna 

članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se 

lahko sestava komisije spremeni, o če-
mer bodo zainteresirani kupci obvešče-
ni.

Osnova za določitev izhodiščne cene 
je cenitveno poročilo št. 554-OZ-2019, ki 
ga je v mesecu oktobru 2019 izdelal ceni-
lec stvarnega premoženja-nepremični-
ne dipl. ing. Danilo Klinar, licenca št. GR 
090.

Ponudniki morajo najkasneje pred 
sklenitvijo pravnega posla podati izjavo 
o nepovezanosti s člani komisije in ce-
nilcem v smislu, kot ga določa 51/7 člen 
ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
- fizično osebo, ki je s članom 

komisije ali cenilcem v krvnem 
sorodstvu v ravni vrsti do katerega 
koli kolena, v stranski vrsti pa do 
tretjega kolena, ali ki je s članom 
komisije ali cenilcem v zakonu, 
zunajzakonski skupnosti, sklenjeni 
ali nesklenjeni partnerski zvezi 
ali v svaštvu do drugega kolena, ne 
glede na to, ali je zakonska zveza 
oziroma partnerska zveza prene-
hala ali ne,

- fizično osebo, ki je s članom 
komisije ali cenilcem v odnosu 
skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja,

- pravno osebo, v kapitalu katere 
ima član komisije ali cenilec delež 
večji od 50 odstotkov,

- drugo osebo, s katerimi je glede na 
znane okoliščine ali na kakršnem 
koli pravnem temelju povezana s 
članom komisije ali cenilcem, tako 

da zaradi te povezave obstaja dvom 
o njegovi nepristranskosti pri 
opravljanju funkcije člana komisije 
ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi 

nepredvidenih okoliščin na dan odpi-
ranja ponudb spremeni, poda komisija 
odločitev o izpolnjevanju pogojev za 
udeležbo v postopku ter najugodnejšem 
ponudniku po prejemu nove izjave naj-
ugodnejšega ponudnika ter po potrebi 
preostalih sodelujočih.

3. POGOJI UPORABE
Nepremičnina, ki je predmet proda-

je, se prodaja pod naslednjimi pogoji:
a) Nepremičnine so naprodaj po 

načelu »videno-kupljeno«, zato 
morebitne kasnejše reklamacije 
po sklenitvi prodajne pogodbe 
ne bodo upoštevane. Prodajalec 
ne jamči za izmero površin, niti 
za njihov namen uporabe. Kupec 
sam prevzema obveznost odprave 
morebitnih pomanjkljivosti v zvezi 
s kvaliteto in obsegom predmeta 
prodaje.

b) Ponudniki morajo najkasneje pred 
sklenitvijo pravnega posla podati 
pisno izjavo, da ni povezana oseba 
v skladu s sedmim odstavkom 51. 
člena zakona.

c) Nepremičnine bodo prodane po-
nudniku, za katerega bo komisija, 
ki jo imenuje župan, ugotovila, 
da je podal popolno ponudbo in 
je ponudil najvišjo ceno. V prim-
eru, da bo prispelo več ponudb z 
enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
komisija s temi ponudniki izvedla 
dodatna pogajanja na način javne 
dražbe.

d) Cene in drugi elementi ponud-
be, ponujeni na pogajanjih, so 
zavezujoči.

e) Izbrani ponudnik bo moral 
skleniti prodajno pogodbo v roku 
15 dni od poziva prodajalca. V 
nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je ponudnik od nakupa odstopil 
in ima Občina Gorje pravico, da k 
podpisu pogodbe pozove nasled-
njega najugodnejšega ponudnika 
in zadrži varščino ponudnika, ki 
pogodbe noče podpisati.
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f ) Plačilo celotne kupnine v roku 30 
dni od sklenitve prodajne pogodbe 
bo bistvena sestavina pogodbe. V 
kolikor kupnina ni plačana v roku, 
se šteje posel za razvezanega po 
samem zakonu, varščina pa se 
zadrži kot pogodbena kazen. 

g) Poleg kupnine bo kupec dolžan 
plačati še pripadajoč davek, stroške 
notarske overitve pogodbe ter 
stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime v zemljiški knjigi.

h) V skladu z drugim odstavkom 
48. člena ZSPDSLS-1bo 
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice na nepremičnini 
v zemljiško knjigo kupcu izročeno 
po prejemu celotne kupnine.

4. VIŠINA VARŠČINE
Varščina za predmet prodaje znaša 

9000,00 EUR.
Varščina mora biti na računu Obči-

ne Gorje najkasneje do dne 25. 9. 2020 
do 24:00. Nakazilo se izvede na račun št. 
SI56 0140 7010 0020 702, sklic na števil-
ko SI00 722100, z navedbo namena na-
kazila: »Plačilo varščine – javno zbiranje 
ponudb«.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo 
brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po 
izboru najugodnejšega ponudnika.

Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe ali ne plača kupnine, se mu var-
ščina zadrži.

Kdor vplača varščino, vendar v da-
nem roku ne odda ponudbe, se mu var-
ščina zadrži.

V kolikor varščino za račun ponu-
dnika plača tretja oseba, mora plačnik 
varščine k ponudbi priložiti tudi pisno 
izjavo, s katero izjavlja in potrjuje, da 
plačan znesek varščine, ki ga je plačal za 
ponudnika, predstavlja del kupnine po-
nudnika in se ga všteva v kupnino ponu-
dnika kot del kupnine in da soglaša, da v 
primeru, da ponudnik uspe in je izbran, 
ne zahteva in ne bo zahteval vračila že 
plačane varščine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU 
JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:
- sodelujejo lahko pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije lahko post-
anejo lastniki nepremičnin ter v 
postopku javnega zbiranja ponudb 
niso cenilec ali člani komisije ter 
niso z njimi povezane osebe v smis-
lu 51/7 člena ZSPDSLS-1. V kolikor 
se javnega odpiranja ponudb 
udeleži pooblaščenec ponudnika, 

mora predložiti pooblastilo, ki se 
mora nanašati na predmet javnega 
zbiranja ponudb;

- plačilo varščine in predložitev 
dokazila o njenem plačilu;

- pravočasna oddaja popolne po-
nudbe najkasneje do vključno do 
28 9. 2020 do 13. ure.

6. PODROBNEJŠI POGOJI JAVNEGA 
ZBIRANJA PONUDB

Na javnem zbiranju ponudb lahko 
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom Republike Slo-
venije lahko postanejo lastniki nepre-
mičnin. Pri javnem zbiranju ponudb kot 
ponudniki ne morejo sodelovati cenilec 
in člani komisije ter z njimi povezane 
osebe v smislu 51/7 člena ZSPDSLS-1.

Ponudniki dokumentacijo pošljejo 
priporočeno po pošti oziroma jo prine-
sejo osebno na naslov: Občina Gorje, 
Zgornje Gorje 6B, 4247 Zgornje Gorje v 
zaprti pisemski ovojnici z oznako: »Ne 
odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine s parc. št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje 
Gorje, najkasneje do 28. 9. 2020 do 13. 
ure. 

Popolna ponudba mora biti oddana 
najkasneje do vključno 28. 9. 2020 do 13. 
ure. 

Če je dokumentacija oddana pripo-
ročeno po pošti, se šteje, da je pravoča-
sna, če je na naslov Občine Gorje prispe-
la do 28. 9. 2020 do 13. ure.

Ponudbe, predložene po izteku roka, 
bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb BO javno in bo po-
tekalo v sejni sobi Občine Gorje, Zgornje 
Gorje 6B, 4247 Zgornje Gorje, in sicer:
dne 29. 9. 2020 s pričetkom ob 10. uri.

V primeru obstoja okoliščin zaradi 
covid-19, zaradi katerih javno odpiranje 
ponudb ne bo mogoče, bo določen nov 
termin za odpiranje ponudb.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja 
ponudb obveščeni na njihov elektronski 
naslov najkasneje 8 dni po zaključenem 
zbiranju ponudb.

7. POPOLNA PONUDBA V POSTOPKU 
JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

1) Pravočasno oddana ponudba, 
ki vsebuje:
a) Zavezujočo ponudbo na 

priloženem obrazcu Priloga št. 1, ki 
je sestavni del razpisne dokumen-
tacije, podpisano s strani ponud-
nika, pri čemer mora ponudnik v 
ponudbo vpisati ponujeno ceno, 
ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

b) Izpolnjen obrazec Priloga št. 
2 (zbir dokumentov), ki je ses-

tavni del razpisne dokumentacije, 
skupaj z označenimi obveznimi 
prilogami;

c) Vse originalne obvezne in 
označene priloge iz Priloge št. 2.
2) V določenem roku in znesku 

plačana varščina.

8. POSTOPEK IZBIRE  
NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
1) Komisija bo javno odpirala 

prispele ponudbe dne 29. 9. 2020, 
s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi 
Občine Gorje, Zgornje Gorje 6B, 
4247 Zgornje Gorje.

2) Komisija bo evidentirala 
pravočasno prispele ponudbe 
po vrstnem redu datuma oddaje 
pošiljke, ki bo razviden iz žiga 
pošte na pošiljki oziroma žiga 
sprejemne pisarne Občine Gorje.

3) Komisija bo na podlagi evidenti-
ranih ponudb najprej preverila, 
ali prispele ponudbe ustrezajo 
vsem pogojem javnega razpisa, in 
evidentirala uspešne in neuspešne 
ponudbe.

4) V kolikor bosta dva ali več ponud-
nikov ponudila enako ceno, bo 
komisija s temi ponudniki izvedla 
dodatna pogajanja, pri čemer bo 
uspešen tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

9. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU 
JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Ponudbe, prispele po razpisnem 
roku, ter nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene in se jih ne bo obravnavalo.

Prodajalec si pridružuje pravico, da 
lahko do sklenitve pravnega posla, brez 
odškodninske odgovornosti, odstopi od 
pogajanj. Odstopa od pogajanj mu ni po-
trebno obrazložiti. V tem primeru je pro-
dajalec ponudniku v roku 15 dni dolžan 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija javnega 

zbiranja ponudb obsega naslednje:

- navedeno besedilo javne objave 
javnega zbiranja ponudb,

- Priloga št. 1 (Izjava s ponudbo za 
nakup nepremičnine na podlagi 
javnega zbiranja ponudb),

- Priloga št. 2 (zbir dokumentov),

- Priloga št. 3 (orto foto prikaz),

- Priloga št. 4 (lokacijska informaci-
ja).
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Šolsko leto 2020/2021
Priprave na pričetek pouka so v 

polnem teku. Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport, Zavod republi-
ke Slovenije za šolstvo in Nacionalni 
inštitut za javno zdravje so pripravili 
štiri modele za izvedbo pouka v priha-
jajočem šolskem letu. 

Nekaj se ve že zagotovo: šolsko leto 
se prične 1. septembra za vse učence. 
Če bo epidemiološka situacija taka, kot 
je sredi avgusta, bomo uporabili B-mo-
del. Poenostavljeno povedano bo pouk 
potekal približno tako kot ob koncu 
šolskega leta. Ob upoštevanju priporo-
čil in smernic bomo delo organizirali 
tako, da bodo učenci enega oddelka 
skupaj in bo čim manj stikov z učenci 
iz drugih oddelkov.

Dosledno bomo upoštevali higien-
ska priporočila: umivanje rok ali po 
potrebi razkuževanje, higieno kašlja, 
čiščenje in razkuževanje prostorov, 
zračenje učilnic, upoštevanje medse-
bojne razdalje v skupnih prostorih. Z 
upoštevanjem zaščitnih ukrepov ščiti-
mo sebe, učence in vse zaposlene v šoli. 
Posredno varujemo tudi družine naših 
učencev, saj večina otrok živi v večge-
neracijskih družinah. V šolo bodo 

učenci vstopali skozi tri vhode, odšli 
do garderobnih omaric, se preobuli in 
odšli v učilnice. Malica bo v učilnicah. 
Med enim odmorom bodo odšli ven. Za 
kosilo bomo pripravili urnike.  Prevoz 
bomo organizirali za učence, ki ga nuj-
no potrebujejo.

Pouk bo potekal v matični učilnici. 
V skupinah, kjer so učenci iz različnih 
oddelkov, bomo še posebej pozorni na 
primerno medsebojno razdaljo. Za te 
skupine bomo vodili natančno eviden-
co. Zavedati se je potrebno, da večje ali 

mešane skupine in več stikov pomeni 
hitrejše širjenje okužbe. Učenci v šoli 
ne nosijo mask. Učitelji nosijo maske 
tam, kjer ni mogoče zagotoviti ustre-
zne medsebojne razdalje. Odrasli obi-
skovalci, ki vstopajo v šolo, si pri vhodu 
razkužijo roke in nosijo maske.

Navodila za delo in potek bivanja v 
šoli bomo staršem posredovali tik pred 
začetkom pouka. Objavljena bodo tudi 
na šolski spletni strani.

NAJPOMEMBNEJE: V šolo lahko 
vstopajo le zdrave osebe: učenci, zapo-
sleni in obiskovalci. 

Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, naj 
upoštevajo predpisani protokol oziro-
ma načrt gibanja po šoli. 

Da bo pouk v šoli lahko potekal, bo 
veliko odvisno od nas vseh. Odgovor-
no ravnanje in upoštevanje priporočil 
stroke bo omogočilo delovanje šole. 

Učitelji že pišejo priprave na pouk, 
načrtujejo delo v oddelku, dneve de-
javnosti in prireditve. Vsi, ki smo v 
zadnjih dneh avgusta v šoli, že težko 
čakamo živ-žav in živahen utrip, ki ga 
naredijo učenci.

Veselo šolsko leto 2020/2021.
 » Mojca Brejc, ravnateljica

Civilna zaščita Občine Gorje v pripravi  
operativnega načrta

Epidemija virusa covid-19 je bila 
sicer že preklicana, vendar nekate-
ri ukrepi še vedno ostajajo v veljavi, 
prav tako pa vlada sprejema dodatne 
ukrepe glede na stanje obolelih v Slo-
veniji in tujini. Virus je torej še vedno 
med nami in prihaja jesenski čas, ki je 
tudi že sicer čas začetka raznih viro-
znih obolenj. V času po dopustih, torej 
času začetka novega šolskega leta, je 
potrebno razmišljati o načrtih delova-
nja z upoštevanjem prisotnosti virusa 
covid-19. Z namenom obravnave ope-
rativnega načrta zaščite in reševanja 

11. DODATNE INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije v zvezi 

s prodajo nepremičnin lahko pokličete 
na telefonsko številko (04) 575 18 03, in 
sicer v času uradnih ur od dneva objave 
poziva do 28. 9. 2020.

Razpisna dokumentacija je ponudni-
kom na voljo v Sprejemni pisarni Občine 
Gorje in na spletni strani Občine Gorje: 
https://www.gorje.si/objava/285093 od 
dneva objave tega poziva do dneva odda-
je ponudb.

12. OPOZORILO
Organizator lahko do sklenitve prav-

nega posla postopek javnega zbiranja 
ponudb ustavi oziroma ne sklene pogod-
be z uspelim ponudnikom, brez odško-
dninske odgovornosti.

Številka: 478-0002/2020-1
Datum: 27. 8. 2020

 » Občina Gorje, Peter Torkar l.r., župan

pred širjenjem okužb v primeru epide-
mije ali pandemije nalezljive bolezni 
pri ljudeh se je zbrala razširjena sku-
pina deležnikov, ki so tako ali drugače 
vključeni v operativni načrt. Po kon-
čanem postopku izdelave in sprejema 
načrta bo le-ta objavljen na spletni 
strani Občine Gorje. Varnostni ukrepi 
za zajezitev širjenja virusa torej ostaja-
jo. Skrb za higieno rok, primerne raz-
dalje med ljudmi in nošenje zaščitnih 
mask so osnova za varovanje zdravja 
tudi v prihajajočem času. 

 » Martina Hribar Brus
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Ko te na Mrzlem studencu posrka zvezdno nebo

Kdor se je 25. julija v večernih in 
nočnih urah znašel na Mrzlem studen-
cu na Pokljuki, je imel dober razlog, da 
se približa človeku, poleg katerega je 
dominiral zmogljiv teleskop. Profesor 
fizike Boris Kham se namreč že ne-
kaj desetletij ukvarja z opazovanjem 
vesolja in je na področju astronomije 
priznan strokovnjak. Prof. Kham je 
med drugim voditelj mesečne radijske 
oddaje Zanimivosti nočnega neba, ki jo 

je v sklopu oddaj Doživetja narave moč 
slišati na Radiu Ognjišče. Zasledimo ga 
tudi med avtorji člankov v astronomski 
reviji Spika. Naključne prišleke nas je 
vljudno povabil k ogledu nočnega neba. 
Večerni prisotnosti sredi pokljuških 
gozdov je botroval komet Neowise. 
Sprva smo si pobliže ogledali Zemljin 
naravni satelit Luno, s povprečno od-
daljenostjo 384.400 km od Zemlje. 
Sledil je Saturn, zunanji šesti planet 

Spominska svečanost pod Lipanco
Pri spomeniku na bitko Poklju-

ške čete, v kateri je leta 1943 padlo 13 
borcev, 22 pa so jih zajeli in jih kasneje 
usmrtili kot talce ali poslali v taborišča 
smrti, je bila na prvo sončno julijsko 
soboto tradicionalna spominska slove-
snost ob obletnici bitke.

Govornik Milan Rejc se je v svo-
jih besedah spomnil tega tragičnega 
in neenakopravnega spopada borcev 
Pokljuške čete z nekajkrat močnejšim 
in odlično opremljenim sovražnikom. 
Poudaril je, da je to pomemben del na-
rodne zgodovine na poti do samostoj-
nosti, ki ga ne smemo pozabiti, kaj šele 

zanikati. Vendar se govornik ni pozabil 
dotakniti tudi sodobnih nevarnosti, 
ki prežijo v neoliberalnih preoblekah 
vseh vrst, niso jim tuje tudi tiste, ki 
malikujejo velikega boga dobička, na-
cionalizem in spodbujanje nestrpnosti 
in medsebojnega sovraštva.

Kakih 50 obiskovalcev so skozi kul-
turni program popeljale mlade recita-
torke z blejske osnovne šole pod men-
torstvom Metke Pazlar in radovljiški 
pisatelj, pesnik in protestni pevec An-
drej Kokot. 

 » ZB NOB Radovljica

od Sonca, imenovan po rimskem bogu 
Saturnu. Po velikosti je drugi največji 
planet, takoj za Jupitrom. Krasijo ga 
značilni obroči. Teleskop nas je po-
peljal do Jupitra, petega zunanjega 
planeta od Sonca. Hkrati je največji 
planet našega osončja. Tudi njega so 
poimenovali po rimskem bogu. Na vr-
sto je prišel slavljenec tega večera, ko-
met Neowise. Je komet s skoraj para-
boličnim tirom. 27. marca, 2020 so ga 
astronomi odkrili z vesoljskim telesko-
pom Neowise. V bližino našega planeta 
se utegne ponovno vrniti čez 6.766 let. 
Torej, kdor ga ni opazil tokrat, morda 
naslednjič. Pomudili smo se tudi pri 
Andromedi, veliki spiralni galaksiji, ki 
je od nas oddaljena 2.537.000 svetlob-
nih let. Zanimivo si je predstavljati, da 
je svetloba, ki jo uzremo skozi teleskop, 
pričela potovati v času, ko je bil naš pla-
net povsem nekaj drugega. O nočnem 
nebu smo izvedeli in videli še marsikaj, 
ob izčrpni strokovno-poljudni razlagi 
je minila čudovita, povsem nenadejana 
učna ura astronomije.

 » Besedilo in foto: Marjan Zupan

Osebna asistenca in skupina za osebe s posebnimi potrebami
Zavod Lepa si je bil ustanovljen leta 

2019 na Jesenicah kot izvajalec osebne 
asistence. Namen osebne asistence je 
omogočiti polnoletnemu posamezniku 
z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, 
intelektualnimi ali senzoričnimi okva-
rami, na vseh področjih življenja enake 
možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost 
in enakopravno vključenost v družbo. 
Glavni cilj je torej čim večja samostoj-
nost posameznika, tako na področju 
skrbi zase kakor tudi udejstvovanja v 
družbi, doživljanja in spoznavanja no-
vih stvari, pridobivanja novih izkušenj 

in poznanstev. Ustanovitelja zavoda 
Jerneja in Peter Oblak sta tudi sama 
starša mladostnika s posebnimi po-
trebami, od tu pa izhaja tudi ime, saj je 
ena glavnih njegovih fraz, ki jih name-
ni nežnejšemu spolu: Lepa si.

Zavod je v avgustu razširil svojo 
dejavnost. Novost je, da sprejemamo 
nove uporabnike osebne asistence, 
posledično bomo lahko zaposlili nove 
osebne asistente, tako uporabnikom 
kot osebnim asistentom pa bomo nudi-
li strokovno pomoč in podporo, skrbeli 
za stalna izobraževanja, saj je temeljni 

cilj zagotavljati visoko kakovostne sto-
ritve. Strokovna vodja zavoda Veroni-
ka Šuštar ima dolgoletne izkušnje na 
področju dela z osebami s posebnimi 
potrebami in njihovimi svojci.

Pravico do osebne asistence lahko 
uveljavlja invalidna oseba, ne glede na 
njegov dohodek ali vrsto premoženja, 
izpolnjevati pa mora naslednje pogoje: 
- da potrebuje pomoč pri oprav-

ljanju aktivnosti, vezanih na 
samostojno osebno in družinsko 
življenje, vključevanje v okolje, 
izobraževanje in zaposlitev,
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- je državljan RS s stalnim 
prebivališčem v RS ali tujec s stal-
nim prebivališčem v RS,

- je star 18 do 65 let,
- bi želel živeti v samostojnem ali 

skupnem gospodinjstvu zunaj 
celodnevne institucionalne oskrbe 
in

- potrebuje pomoč najmanj 30 ur 
tedensko.
O pravici do osebne asistence od-

loča center za socialno delo, kjer po-
sameznik odda svojo vlogo. V kolikor 
je vloga popolna in ustreza kriterijem, 
posameznika obiščeta izvedenca ko-
misije, s katerim opravita razgovor in 
izdelata mnenje o številu ur in vsebini 

osebne asistence. Odločbo o pravici do 
osebne asistence pa nato izda center za 
socialno delo. Po prejeti odločbi izbere 
posameznik izvajalca, med katerimi je 
tudi naš zavod Lepa si s sedežem na Je-
senicah. Prav tako pa bo v drugi polo-
vici avgusta kot druga aktivnost začela 
v zavodu Lepa si delovati skupina za 
osebe s posebnimi potrebami in različ-
nimi oblikami invalidnosti, kjer se jim 
bo omogočilo kvalitetno preživljanje 
prostega časa z druženjem, glasbenimi 
aktivnostmi, ustvarjanjem, družabni-
mi igrami in vključevanjem v zunanje 
okolje. V skupino se lahko vključi vsak, 
ki ima željo po druženju in spoznava-
nju novih stvari ne glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljajev oziroma in-

validnosti. Skupina bo sprva delova-
la enkrat tedensko v dopoldanskem 
času, cilj pa je povečati obseg tovrstne 
storitve ter zagotoviti prostor in kraj, 
kamor se bodo ti posamezniki lahko 
vključevali tudi v primeru, ko za njih 
ne bo zagotovljena nobena druga obli-
ka »varstva«. Na ta način se bodo lah-
ko vključevali v zunanje okolje, dobili 
družbo, spoznali ter se naučili novih 
stvari ter doživeli marsikaj prijetnega.

Za vse informacije v zvezi z osebno 
asistenco ali skupino za osebe s poseb-
nimi potrebami smo vam na voljo na 
telefonski številki 041 603 305 ali na 
elektronski pošti: zavodlepasi@gmail.
com.

 » Veronika Šuštar, strokovna vodja

Čas je za uživanje zelene
V septembru bomo veliko časa vlo-

žili v spravilo, čiščenje in skladiščenje 
pridelkov. Čas spravila pridelkov je 
močno odvisen od vremenskih razmer. 
Izberemo dneve, ko bo suho in sončno 
vreme, saj s tem preprečimo razvoj in 
širjenje mnogih bolezni. Pridelke oči-
stimo in se odločimo za ustrezen način 
skladiščenja. Večino vrtnin smo po-
birali že med vegetacijsko dobo, v ze-
mlji so nam ostali por in velika večina 
plodovk, korenovk in gomoljnic. Med 
njimi so tudi korenček, peteršilj, pasti-
nak, sladki krompir in zelena. 

Zeleno, ki spada med kobulnice, 
delimo v tri vrste, to so listna, stebelna 
in gomoljna. Uporabni so vsi trije mor-
fološki deli rastline. Pridelovalne raz-
mere so pri vseh treh vrstah podobne, 
največkrat jo vzgajamo preko sadik s 
koreninsko grudo, kar odločilno vpliva 
na zgodnost in količino pridelka. Seme 
zelene ima značilen vonj, je izredno 
majhno, ima majhno kalilno energi-
jo in običajno kali tri tedne. Za vzgojo 
sadike potrebujemo tudi šestdeset dni 
ali več. Kali pri minimalni temperatu-
ri okrog osem stopinj, za rast je ideal-
na temperatura dvaindvajset stopinj. 
Sadimo jo, ko so sadike visoke 20 cm, 
ko imajo razvitih pet pravih listov, na 
razdaljo vsaj 40 x 30 cm, dognojujemo 
jo z mineralnimi gnojili, potrebuje več 
kalija, kalcija, mangana in bora, tla naj 
bodo humozna, pH med 6 in 7. Izredno 
pomembno je zadostno zalivanje sa-
dik po presajanju. Najboljši sosedi sta 
zelje in paradižnik. Listna zelena bo 
imela najlažji pridelek, temno obarva-
nih listov bo približno do 2 kg/m2, liste 
pobiramo postopno, primerni so za ku-
hanje, za juhe, za sušenje, za dodajanje 
arome. Stebelna ali belušna zelena raz-
vije močna, aromatična, sočna stebla s 

pokončnimi listi, zadebeljenimi v spo-
dnjem delu, ter manjšo, močno razve-
jano, načeloma neuporabno korenino. 
V septembru jo predvidoma dva tedna 
pred spravilom lahko belimo. Spravilo 
vršimo pred prvo zmrzaljo. 

Tretja vrsta je gomoljna zelena, pri 
kateri uporabljamo tudi liste s stebli, 
rumenenje listov nam nakaže čas spra-
vila. Je pa pomembno, da ji listov ne 
potrgamo preveč, saj potem ne bo raz-
vila gomolja. Pri tej vrsti je pomembno, 
da ne dodajamo preveč dušika, saj se 
bo to odražalo na luknjicah v gomolju, 
pri presežku dušiku nastanejo vdrti-
ne tudi na vrhu gomolja, prav tako je 
izrednega pomena, da je po sajenju 
ne okopavamo okrog korenin, da jih 
ne poškodujemo, saj so izredno plitve 
rasti. Pri prehitri rasti lahko postane-
jo organi votli, ob spravilu pa se lahko 
pojavi črnenje gomoljev, pri čemer gre 
za fiziološko motnjo, kar je posledica 
spreminjanja beljakovin. 

Med boleznimi se lahko pojavijo 
zelenina rja, listna pegavost in siva 
plesen, napadejo jo lahko bakterije in 
viroze. V tem primeru obolele dele ra-
stline obvezno uničimo, ne smemo jih 
kompostirati. Med škodljivci so pogo-
ste strune, uši, zelenina muha, na kore-
ninah se lahko pojavijo nematode. Ze-
lena ima značilen vonj, kar je posledica 
vsebnosti eteričnih olj in vitaminov B 
in C, je odličen diuretik, prištevamo jo 
tudi med zdravilne rastline. Pri belje-
nju je pomembno, da stebla povežemo 
skupaj, ovijemo jih z neprepustnimi 
materiali za svetlobo, s tem ustavimo 
proces fotosinteze. Stebla bodo svetla, 
bolj mehka in okusna, obstajajo pa že 
sorte, ki imajo samobelilno sposob-
nost. Zeleno skladiščimo do sedem 
mesecev pri temperaturi od nič do de-

set stopinj, pri relativni zračni vlagi do 
90 %. V septembru lahko belimo tudi 
endivijo, radič pripravimo za siljenje. 
Ne pozabimo si pripraviti potaknjen-
cev balkonskega cvetja, pri čemer pa-
zimo, da res izberemo zdrave matične 
rastline, režemo pod očesi, iz katerih 
odganjajo ven listi. Spodnje liste od-
stranimo in pripravljene potaknjence 
posadimo v rahel substrat. 

V tem času oskrbimo posejane dvo-
letnice, porežemo zelišča, jih posuši-
mo in pripravimo za zimsko obdobje. 
Obrežemo poleti cvetoče grmovnice, 
porežemo suhe rože, poberemo seme-
na enoletnih rastlin, še vedno je čas za 
rez žive meje in košnjo trave. Sejemo 
motovilec, špinačo, blitvo in zimsko 
solato. Z različnimi načini vegetativnih 
razmnoževanj v septembru razmnoži-
mo trajnice. Poberemo plodove vrtnin 
in sadnih rastlin, presadimo lončnice 
ter jih pripravimo na obdobje miro-
vanja. V suhem vremenu pripravimo 
suho listje in ostale zastirke za zaščito 
rastlin pred mrazom. Ob spravilu pri-
delkov zemljišče pripravimo na poči-
tek, posejmo rastline za zeleno gnoje-
nje. Uredimo kompostni kup, prvi del, 
ki je dobro predelan, izpraznimo, lah-
ko ga že uporabimo, drugi del je v fazi 
razgradnje, na tretji del odlagamo je-
senske neuporabne dele rastlin, ki niso 
oboleli in nimajo prisotnih škodljivcev.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Razstava slik »Čudovita  
Slovenija« avtorja Janka 

Gašperina
Janko Gašperin, član slikarskega 

društva Atelje Bled, je ustvarjalec, pre-
dan slikarstvu. Ustvarja z vsemi mate-
riali in koristi vsakršno podlago, naj bo 
to papir, karton, platno … Ob mešanju 
barv doživlja neizmerno zadovoljstvo. 

Od 24. avgusta dalje bodo v sejni 
sobi občine na ogled njegove slike na 
temo »Čudovita Slovenija«.

Avtor se zahvaljuje sponzorjema 
razstave, javnemu podjetju Infrastruk-
tura Bled d.o.o. in slikarskemu društvu 
Atelje Bled. Vabljeni na ogled razstave!

 » Občinska uprava

Pesem o Radovni
Avtor pesmi o Radovni, gospod 

Luka Čulajević, je pravnuk Kristijana 
Ribnikarja, ki je precej let živel v Spo-
dnjih Gorjah. Tudi sam je otroška leta 
preživel v teh krajih in večino počitnic 
užival v lepotah Radovne. Napisal ji je 
hvalnico z naslovom Rdečevinska le-
potica.

Rdečevinska lepotica
Izpod gornjih Jutrovih skal,
po dolini ozki apnenih tal
teče alpsko dekle,
ji Radolna je ime;
in pot po k'teri duša ji gre,
tod smreke stoletja že stoje.
Tu žaga, domačija in mlin
iz teh lepih so hlodovin;
tod fužina svojih je dobrin
črpala iz naravnih surovin.
Mim' Mežakle, mim' Pokljuke,
mim' Gorjancev, mim' Višelnice;
dol s Triglava Kotar'ca in Krmar'ca
k njej hitita,
da lep naravni park n'rdita.
Tu kalužnic in postrvi je dom,
tam, kjer je striček Boršt in stari Hom.
 Kamor hiti, prod jo obuva
in splav na lice jo poljublja,
tam Zmrzlek jo hladi, 
jo Smešnik vedn' vedri,
ji Lipnik elektrarno pritrdi.
Bliz' Kreda mi stoji,
kjer nje sestro so kopali
za čase starih dni.
V Vintgari sonce jo svetli,
ji sneg gladino gor spusti;
pod mostovi mavričnimi 
pa do Most, ko Šum Dolinki
zvesto se pusti.
O, Radolna,
o, kraljica ti osojna,
zate v srcu vedno izba je prostorna!

 »   Luka Čulajević

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije ŠD Gorje
Počitniški čas ne pomeni, da člani 

ŠD Gorje počivajo. Ravno nasprotno, 
pridno trenirajo in se pripravljajo na 
zimo. Treningi v poletnem času so bolj 
razgibani in zanimivi. Pohodi v hribe 
in osvajanje najvišjih vrhov naše de-
žele so stalnica poletnih bazičnih tre-
ningov. Veliko je kolesarjenja in teka. 
Seveda naši trenerji Neva, Miha, Do-
men in Martina ne pozabijo na trenin-
ge moči, spretnosti in koordinacije. Od 
treninga nas ne odvrne ne poletna vro-
čina in ne nevihte. Za dober trening je 
pravi dan vsak dan. Neva nič ne okleva, 
da so cicibančki še premajhni, ampak 
se vsi skupaj pogumno spoprimejo z 
novimi izzivi. Letošnje poletje so kar 
nekajkrat pomahali z vrhov dvatiso-
čakov. Spoprijeli so se s plezanjem na 
feratah Mojstrana in Hvadnik. Kopa-
nje in supanje sta redna dela poletnih 
treningov. 

In ko se takole družijo te male gla-
vice, polne idej, jim pride marsikaj na 
misel. In ena od zamisli naših ciciban-
čkov je bila biatlonska tekma za starše. 
V slogu, naj tudi oni doživijo, kako to 
gre, so za starše pripravili pravo bia-
tlonsko tekmovanje. Poskrbeli so za 
vse, kar je potrebno za organizacijo 
tekme. Pripravili so razpis tekmovanja, 
ki je obsegal  informacije v povezavi s 
tekmo. Neva je zbirala prijave in koor-
dinirala priprave na tekmo in druženje 

po njej. Izdelali so startne številke in 
medalje za najboljše dvojice. Seveda 
smo se starši na tekmo resno pripravili. 
Nekateri smo odšli na krajše priprave v 
morske kraje, drugi so pilili svojo for-
mo z rednimi obiski Hotunjskega vrha. 
Nekateri so pridno kolesarili, drugi za-
vzeto veslali (menda celo pletno). Tisti, 
najbolj zagnani, pa so se nekajkrat celo 
pridružili cicibančkom na treningu. 
In ko je prišel dan tekme, je bilo obilo 
vznemirjenja in veselja. Najprej so tre-
nerka Neva in izkušena biatlonca Miha 
in Tomaž predstavili streljanje z zrač-
no puško neizkušenim tekmovalcem 
– staršem. Nato je sledila taktična pri-
prava in posvet tekmovalnih parov. Ali 
imajo izkušeni tekmovalci prednost ali 
pa bo odločala začetniška sreča? Kaj 
se bo bolje obneslo?  Hitro streljanje, 
natančno streljanje, hiter tek, kombi-
nacija nekaterih dejavnikov??? Skrat-
ka, več vprašanj kot odgovorov pred 
zgodovinsko tekmo. Sledilo je žrebanje 
štartnih številk. Potem pa tekma, kot 
je še ni bilo. Različne taktike, različni 
pristopi tekmovalcev, različna zavze-
tost, vsem pa skupen neizmeren bor-
beni duh. Tekma do zadnjega atoma 
moči. Zagrizenost in osredotočenost. 
Najprej kvalifikacije. In ko že misliš, 
da je tekme srečno konec, še finale za 
razvrstitev. Tisti, ki redno spremljate 
dogajanje v Tekaško-biatlonski sekciji 
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ŠD Gorje na družabnih omrežjih, ste z 
rezultati že seznanjeni, za ostale pa naj 
velja, da sta zmagala ta dan kombina-
cija športnega duha in medsebojnega 
druženja. Aja, pa prednost domačega 
terena. Napornemu tekmovanju je 
sledila svečana podelitev priznanj in 
medalj. Prvih šest tekmovalnih parov 
je prejelo priznanja, najboljši trije pari 
pa tudi medalje prvega starševskega 
prvenstva ŠD Gorje. Sledil je zaslužen 
prigrizek, ki je vsem zelo teknil. Seve-
da smo zaključili dogodek športno, z 
nogometnim obračunom, kjer je bilo 
vodilo: ni pomembno, kdo zmaga, glav-
no, da so to naši. 

Čeprav najmlajši ta dan niso aktiv-
no tekmovali, so se pa odlično izkazali 
v organizaciji dogodka. Snemalna eki-
pa Maša, Mirjam, Anamarija in Meta 
je poskrbela za medijsko pokritost 
dogodka. Tadeja in Neža L. sta skrbeli 
za polnjenje pušk na strelišču, Ema in 

Jure sta z matematično natančnostjo 
štela pretečene kazenske kroge, Matic 
pa je s predirnim žvižgom pospremil 
tekmovalce na progo. Neža B. je na po-
delitvi priznanj in medalj skrbela, da 
je vse teklo gladko. Vsi pa so navduše-
no navijali. Hvala tudi vsem ostalim 
družinskim članom, ki so poskrbeli, da 
je ta dan minil v športnem druženju, 
ki se ga bomo vsi udeleženci še dolgo 
spominjali z veseljem. Hvala družini 
Šmit, da tekmovalci, organizatorji in 
navijači nismo bili lačni. Hvala druži-
ni Pavlič-Mozetič za unikatne startne 
številke, priznanja in medalje. Hvala 
družini Larisi za tekmovalni poligon 
(saj se spomnite, zmagovalna prednost 
domačega terena) in GRS-intervenci-
jo. Hvala vsem, ki ste spekli slastne pri-
boljške, predvsem pa vsem skupaj hva-
la za krasno druženje, kakršnih nam v 
teh časih kar manjka. Vezi, ki se sple-
tejo na takšnih dogodkih, pomagajo, 

da lažje stopimo skupaj za naše otroke 
tudi takrat, ko nam morda ni najbolj 
prikladno, ko nam zmanjkuje časa, ko 
nas na Pokljuki prezebe do kosti, …

Sedaj pa se vsi skupaj odpravljamo 
na nove treninge. Tekmovalci že težko 
čakajo zimo, odrasli pa novo poletje. 
Te dni bi morali v Pineti imeti skupne 
klubske priprave. A so nam zaradi ne-
davno sprejetih ukrepov glede odhoda 
na Hrvaško odpadle, saj si res nismo 
želeli karantene po povratku v Slove-
nijo. Na žalost, a kaj moremo. Res smo 
se veselili toboganov v Istralandii, pa 
lovljenja ravnotežja na supih in sku-
pnega druženja med vsemi tremi sku-
pinami. Pineta nam naslednje leto ne 
uide! Časa do tekmovanj je bore malo, 
že septembra nas čakajo tekmovanja 
na tekaških rolkah. O rezultatih pa v 
naslednjem Gorjancu … 

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

KUPON SEPTEMBER
2020

Kupon velja v septembru 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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prevozi in ureditev pokojnikov ter 
pokop z žalnim sprevodom

velika izbira krst in žar

ureditev vseh potrebnih dokumentov

organizacija in izvedba pogrebnih 
ceremonialov na pokopališèih 
v obèinah Bled, Gorje, Radovljica in 
Bohinj.

prevozi in ureditev pokojnikov ter prevozi in ureditev pokojnikov ter 

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.

NOVA ŠKODA
OCTAVIA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,9 – 3,9 l/100 km in 113 – 91 g/km, emisijska 
stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0461 – 0,0291 g/km, trdi delci: 
0,00038 – 0,00012  g/km, število delcev: 2,14 – 0,04 x 1011. 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.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99

NISSAN QASHQAI N-CONNECTAN-CONNECTA
NADGRADITE POLETJE Z BOGATO OPREMONADGRADITE POLETJE Z BOGATO OPREMO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
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: 7,8 – 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 188 – 139 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181 - 0,0553g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,01 – 0,86. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 4.000 € (z DDV), ki velja za Nissan Qashqai  1.3DIG 160 N-CONNECTA LE s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 
oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Akcija traja od 1.7.2020 do 30.9.2020 oziroma do razprodaje zalog v vseh pooblaščenih servisih Nissan. Kupcu ob nakupu novega Qashqaia preko Nissan financiranja pripadajo brezplačni 
strešni nosilci kataloške št. KE732-4E510 oz.  KE730-4E510 in strešni kovček  kataloške št. KE734-480BK. ***Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai, velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan. 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. ****NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 
Ljubljana. Več na www.nissan.si.

4.000 4.000 €*
PRIHRANEK DOPRIHRANEK DO

STREŠNI NOSILCI STREŠNI NOSILCI 
IN KOVČEKIN KOVČEK

BREZPLAČNO BREZPLAČNO **

7 LET JAMSTVA7 LET JAMSTVA***

KAMERA 360° • ZAVIRANJE V SILI • NAVIGACIJA • ALU PLATIŠČA 46 CM (18”)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 

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
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: 7,8 – 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 188 – 139 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181 - 0,0553g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,01 – 0,86. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 4.000 € (z DDV), ki velja za Nissan Qashqai  1.3DIG 160 N-CONNECTA LE s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 
oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Akcija traja od 1.7.2020 do 30.9.2020 oziroma do razprodaje zalog v vseh pooblaščenih servisih Nissan. Kupcu ob nakupu novega Qashqaia preko Nissan financiranja pripadajo brezplačni 
strešni nosilci kataloške št. KE732-4E510 oz.  KE730-4E510 in strešni kovček  kataloške št. KE734-480BK. ***Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai, velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan. 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. ****NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 
Ljubljana. Več na www.nissan.si.

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
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: 7,8 – 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 188 – 139 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181 - 0,0553g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,01 – 0,86. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 4.000 € (z DDV), ki velja za Nissan Qashqai  1.3DIG 160 N-CONNECTA LE s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 
oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Akcija traja od 1.7.2020 do 30.9.2020 oziroma do razprodaje zalog v vseh pooblaščenih servisih Nissan. Kupcu ob nakupu novega Qashqaia preko Nissan financiranja pripadajo brezplačni 
strešni nosilci kataloške št. KE732-4E510 oz.  KE730-4E510 in strešni kovček  kataloške št. KE734-480BK. ***Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai, velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan. 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. ****NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 
Ljubljana. Več na www.nissan.si.
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PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV
• RAZSTAVA SLIK »ČUDOVITA SLOVENIJA«; avtor 

Janko Gašperin 
Razstava je na ogled od 24. avgusta dalje v sejni sobi 
občine

• KOLESARJENJE V KRMO in BALINARSKI TURNIR 
v R´čici  - organizira DU Gorje
v petek, 18. septembra;  zbor balinarjev ob 8:30 na 
balinišču, kolesarjev ob 9. uri pri Maxi baru 

• RAZSTAVA GOB za Gorjanskim domom v organizaciji 
Gobarskega društva Gorje
Razstava bo na ogled v petek 25. septembra od 08. do 19. 
ure 
V primeru slabega vremena razstava odpade.

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

JEZIKOVNI
TEČAJI INŠTRUKCIJE

PREVAJANJE

Več na:
www.rutina.si

VPISI: DO 20. SEPTEMBRA

angleščina
nemščina

031 526 854  |  info@rutina.si  |  www.rutina.si 

ang, nem, slo,
mat, fizitalijanščina

od 3 do 24 obrokov

BOMBASTIČNA
CENA!

Samsung Galaxy A30S 
64GB (A307)

SBS Polnilna baterija 
3000 mAh

+ DARILO

Samsung Galaxy Watch 
Active 2 / 44 mm (R820)

BREZ 
NAROČNINE, 

VEZAVE 
IN SKRBI!

Od 28. 8. do 30. 9. 2020,
mobiteli, pametne ure ter tablice

v vrednosti nad 100 €
od 3 do 24 obrokov.

Condor Plus d.o.o. c., Svobode 4a, 4260 Bled 
bled@condorplus.si

051/266-367

Condor Plus d.o.o., Kranjska cesta 7, 4240 Radovljica 
radovljica@condorplus.si 

031/266-367

SBS Polnilna baterija 

že od
11,63 € /    
mesec (24 x)

že od
14,32 € /    
mesec (24 x)

redna cena 
259,90 €

redna cena 
319,90 €


