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Množično cepljenje na Bledu in obisk ministra Janeza Poklukarja
6. maja je v Festivalni dvorani Bled potekalo prvo mno-

žično cepljenje za občanke in občane občin Bled in Gorje. 
Pri organizaciji cepljenja so sodelovali Zdravstveni dom 
Bled, Občina Bled, Občina Gorje in sile civilne zaščite. Prvi 
dan so na Bledu tako cepili več kot 800 občank in občanov 
obeh občin. 

Cepilno mesto je zjutraj obiskal tudi minister za zdravje 
Janez Poklukar. 

Minister se je zahvalil vsem, predvsem pa je poudaril, da 
je hvalevredno, da se lokalna skupnost maksimalno angaži-
ra. »To, da sta občina in zdravstveni dom na tak način stopila 
do vsakega občana, mu organizirala vse, da se cepi, je velik in 
pravi korak. Ni dvoma, da gre občinam, ki se tega zavedajo, 
bolje,« je dejal minister in dodal, da bodo vsem ostalim po-
magali, kajti »ključno je, da se vsi precepimo, od nas vseh je 
odvisno, kako bomo vstopili v poletje oziroma premagali to 
krizo«.

Minister se je zahvalil županom in vsej civilni družbi, da 
je na tako visokem nivoju uspela organizirati cepljenje in 
nagovoriti občane, da so se odzvali.  

Kot je povedal direktor Zdravstvenega doma Bled, mag. 
Leopold Zonik, so občine Bled, Bohinj in Gorje po podat-
kih NIJZ v slovenskem vrhu po številu cepljenih. Na prvem 
množičnem cepljenju so tudi premierno uporabili novo te-
lefonsko aplikacijo, s katero skenirajo zdravstveno izkazni-
co in se podatki o cepljenem vnesejo avtomatično. 

 »  Romana Purkart
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Spoštovane Občanke  
in Občani!

Veliki traven in rožnik – če-
belam cvetoč krožnik je slogan 
letošnje akcije setve medovitih 
travniških cvetlic, kateri se je pri-
družila tudi naša občina. Tokra-
ten uvodnik je v celoti namenjen 
čebelam. Na pobudo slovenskih 
čebelarjev smo 20. maja prazno-

vali svetovni dan čebel. V prejšnji in v tej številki si lahko 
preberete zapisa gorjanskega čebelarja Matevža Šimnica 
o pomenu čebel in pomembnosti naše skrbi za njih. S tem 
uvodnikom bi tudi jaz rad poudaril njihov pomen. V ta na-
men sem našel čebelarsko himno izpod peres bratov Avse-
nik:

Sonce zgodaj vstalo je, dan budi se nov.
S polja zadehtelo je tisoče cvetov.  
Žarek zlati posijal je na čebelnjak, 
zdramil čebele, ki vse vesele poletele so na plan, 
iščejo hrano, nektar al' mano, delaven bo dan.
Ni ga lepš´ga, kot je cvet v polju se beli
In ki daje ajdov med, ki močno diši.
Lepše pesmi ni na svet, kot je šum čebel,
Za gospodarja, za čebelarja, ki pred panji rad sedi.
Vse se mu smeje, sonce ga greje, ajda pa medi.
Z rož´ce na rož´co leta čebela, pridno nabirati se ji mudi. 
Z rož´ce na rožico vsa je vesela, čim več v želodček svoj 
spravit´ hiti. 
Poiščite izvedbo pesmi in ji prisluhnite. Začutili boste 

življenje, skromnost in delavnost čebel. Poskrbimo zanje in 
jim ponudimo cvetoč krožnik na naših vrtovih. Semena me-
dovitih travniških cvetlic lahko dobite tudi pri nas na občini. 
Postrezimo jim, hvaležno nam bodo vračale. 

 » Vaš župan Peter Torkar
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Ravnanje z odpadki je obraz kraja

Odpadki pripovedujejo zgodbo o tem, kako živimo, kaj 
kupujemo, kaj jemo, kako skrbimo za okolje. Javno podjetje 
Infrastruktura Bled skupaj z Občino Gorje že vrsto let z raz-
ličnimi ukrepi spodbuja občane in obiskovalce, naj striktno 
ločujejo odpadke. Žal so delavci Infrastrukture v potopnem 
otoku v Spodnjih Gorjah v zabojniku za embalažo odkri-
li gradbene odpadke. Delavci so morali odpadke odstraniti 

Petošolci prevzeli novo kolo

Z vsakim začetkom šolskega leta se s petošolci začnemo 
pripravljati na kolesarski izpit. Letos pa se je čas aktivnosti 
zaradi epidemije razpotegnil vse do pomladnih dni. Za vo-
žnjo po poligonu in cesti morajo učenci v šolo peš pripelja-
ti kolo. Nekateri učenci tudi iz oddaljenih vasi. To pa zanje 
lahko predstavlja večje težave. Zato smo, v okviru SPV Bled 
– Gorje, Občino Gorje zaprosili za nakup novega kolesa, ki 
bi učencem služilo za tovrstne dejavnosti. Tudi za pripra-
ve na tekmovanje Kaj veš o prometu in za kolesarske izlete 
učencev OŠ Gorje, ki že imajo kolesarski izpit. V sredo smo 
komaj čakali trenutek prevzema novega kolesa. Učenci so 
se med potjo na igrišče pogovarjali in ugibali, le kakšno bo 
novo kolo. Zagledali smo lepo zeleno kolo Scott, z veliko rde-
čo pentljo na krmilu. Po županovem nagovoru se je za dari-
lo zahvalila ravnateljica Mojca Brejc, nekaj besed pa nam je 
namenil tudi dolgoletni mentor prometne vzgoje, upokojeni 
učitelj Jože Kosmač. Učenci so obljubili, da bodo z veseljem 
kolesarili in za kolo lepo skrbeli. Učenci in učitelji smo za 
vsako takšno pridobitev zares hvaležni.

 » Janja Geltar, mentorica prometa

ročno.  Ravnanje z odpadki, predvsem z odpadno embalažo, 
je izjemnega pomena, saj se kljub vsem opozorilom količina 
embalaže nenehno zvišuje. To je zaskrbljujoče, saj teh od-
padkov nihče več noče. 

Odpadki postajajo vse večji problem, ki ga bomo morali 
jemati vse bolj resno.

 » Romana Purkart, foto Infrastruktura Bled
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Veliki travnik in rožnik – čebelam cvetoč krožnik
Predstavniki Občine Gorje in čebe-

larji Čebelarskega društva Bled – Gor-
je smo ob svetovnem dnevu čebel, ki ga 
vsako leto praznujemo 20. maja, obi-
skali učence Osnovne šole Gorje. Žu-
pan občine Peter Torkar jim je izročil 
veliko vrečo semen medovitih rastlin. 
Skupaj z učenci smo posejali breži-
no pred šolo in jim predstavili pomen 
medovitih rastlin za obstoj čebel. Spo-
mnili smo se izreka svetovnega znan-
stvenika Alberta Einsteina, ki je dejal, 
da ko bo z obličja zemlje izginila zadnja 
čebela, bo človek preživel le še štiri 
leta; ko ni čebel, ni več opraševanja, ni 
več rastlin in ni več ljudi. Svetovni dan 
čebel je Organizacija združenih na-
rodov razglasila na pobudo Slovenije. 
20. maj je bil predlagan zato, ker se je 
na ta dan rodil Anton Janša, utemelji-
telj modernega čebelarstva. Bil je prvi 
učitelj na čebelarski šoli na Dunaju, 
kamor ga je cesarica Marija Terezija 
postavila za učitelja modernega čebe-

Praznovanje 4. svetovnega dne čebel
20. decembra 2017 je generalna 

skupščina združenih narodov v New 
Yorku, na pobudo Slovenije, 20. maj 
razglasila za svetovni dan čebel. S tem 
se je končal dolgotrajni postopek raz-
glasitve, ki se je pričel v letu 2014. Raz-
glasitev je za R. Slovenijo pomenila po-
membno diplomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne 
čebel je bilo organizirano v Žirovnici 
na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton 
Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. 
maja 1734 in po katerem je bil izbran 
dan za praznovanje SDČ. 

Od razglasitve naprej se za prazno-
vanje SDČ odločajo številne organi-
zacije in različna združenja po celem 
svetu. Glavne aktivnosti povezane s 
praznovanjem svetovnega dne čebel 
koordinira Ministrstvo za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju 
s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta 
namen vzpostavila delovanje spletne 
strani www.worldbeeday.org na kateri 
so zbrane koristne informacije poveza-
ne s praznovanjem. Na mednarodnem 
področju praznovanje SDČ spodbuja 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelova-
nju z mednarodno čebelarsko organi-
zacijo APIMONDIA. 

Tudi v letošnjem letu naše aktiv-
nosti močno kroji širjenje virusa CO-
VID-19, zato v zvezi s praznovanjem 
SDČ ne bodo organizirani dogodki, bo 
pa zaradi tega več aktivnosti potekalo 

larstva. Sredi maja je v naši deželi čas 
pomladi in čas rojilnega obdobja novih 
čebeljih generacij. Naši travniki pa so 
zaradi intenzivnega kmetijstva postali 
vse manj prijazni do naših opraševal-
cev, ki so poleg medonosnih čebel tudi 
čmrlji in čebele samotarke. Cvetoči 
travniki so postali vse redkejši, zato 
je pomembno, da jim po svojih močeh 
pomagamo tudi sami. Učenci so oblju-
bili, da bodo celotno podarjeno vrečo 
semen posejali po travnikih okoli šole 

in na domačih vrtovih. Čebelarji pa 
naprošamo tudi vse ostale občanke in 
občane, da zasejejo medovite rastline 
okoli svojih domov, na njihovih travni-
kih in zelenicah. Seme lahko brezplač-
no dobijo na Občini Gorje. Naredimo 
iz naših travnikov čebelam cvetoč me-
dovit krožnik, saj v takih vremenskih 
razmerah brez naše pomoči ne bodo 
preživele. Naj medi! 

 » Matevž Šimnic, ČD Bled – Gorje

preko medijev, spletnih javljanj in raz-
ličnih objav na družbenih medijih, da 
so informacije čim bolj dosegljive širši 
javnosti. Glavni namen SDČ ni prazno-
vanje, ampak predvsem ozaveščanje 
širše javnosti da so:
1. Čebele in ostali opraševalci 

izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na 

veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in 

posamezniki narediti v prihod-
nosti, da bomo čebele ohranili v 
prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih 

rastlin (seznam rastlin je dosegljiv 
na spletni strani ČZS)

• V okrasne namene (na balkonih in 
drugih zunanjih prostorih) sejemo, 
sadimo medovite rastline.

• Ohranjamo travnike z večjo 
pestrostjo rastlin.

• Setev travnikov z medonosnimi 
rastlinami.

• Košnja cvetočih rastlin po cveten-
ju.

• Nakup medu in ostalih čebeljih 
pridelkov pri najbližjih čebelarjih.

• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokaci-

je za začasno ali trajno namestitev 
čebel.

• Zmanjšana uporaba čebelam 
škodljivih pesticidov.

• Mulčenje cvetočih rastlin v 
sadovnjakih in vinogradih pred 
škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lah-

ko vsakdo najde ideje kaj lahko naredi 
dobrega za čebele in ostale opraševal-
ce. Ob tem pa moramo še vedeti, da s 
tem ko pomagamo čebelam pomaga-
mo tudi ostalim organizmom in nena-
zadnje tudi ljudem. Čebele namreč za 
dober razvoj in življenje potrebujejo 
skoraj enake življenjske pogoje kot 
ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo okolje 
brez onesnaženosti. Takšno okolje pa 
je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.

Bodimo odgovorni, varujmo 
okolje in tudi sami bomo živeli v 
boljšem in predvsem bolj zdravem 
okolju!

 » Dr. Peter Kozmus, Podpredsednik sve-
tovne čebelarske organizacije Apimondia
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1010 let od prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih

Na prepadni vzpetini, ki se na se-
verni strani jezera pne 125 m nad gla-
dino, dominira Blejski grad. Prostor 
tam gori je bil in je edinstven v vseh 
pogledih. Z izgradnjo obzidja proti za-
hodu se ga je dalo napraviti varnega in 
nepoklicanim nedostopnega. Iz brezi-
mnosti ga postavi darovnica nemškega 
kralja Henrika II. briksenski škofiji, 
kjer ga 22. maja leta 1011 zasledimo za-
pisanega kot castellum Veldes. Utrdba 
vrh skale je bila za časa prve omembe, 
z današnjega gledišča, dokaj enostav-

Lokalna samooskrba
Temeljna naloga kmetijstva je pri-

delava varne in kakovostne hrane. 
Prehranska varnost in dostopnost ka-
kovostne lokalno pridelane hrane pa je 
eden od najpogosteje navedenih stra-
teških ciljev Evropske unije in regije. 
Samooskrba je nenazadnje tudi pri-
marna skrb vsake lokalne skupnosti. 

V Sloveniji in na Zgornjem Gorenj-
skem med živinorejskimi panogami 
močno prevladuje govedoreja. Naj-
pomembnejša proizvodna usmeritev 
v živinoreji in kmetijstvu nasploh je 
prireja mleka in mesa. Več kot polovico 
kmetijskih površin predstavlja trajno 
travinje. Na skoraj tretjini njiv je priso-
tna pridelava zelene krme, največkrat 
silažne koruze za prehrano goveda. 
Torej o samooskrbi s hrano v Sloveniji 
in na Zgornjem Gorenjskem težko go-
vorimo.  Majhen korak k samooskrbi 
je zagotovo tudi pridelava hrane doma, 
na vrtovih in njivah. Domača ekološka 

na. Domnevno naj bi bilo z obzidjem 
ograjeno le današnje zgornje dvorišče 
s palacijem in vhodnim stolpom. Čez 
čas so z romanskim obzidjem in vho-
dnim stolpom ogradili še primeren 
prostor severno, ki se je razprostiral ob 
dovozni poti nekoliko pod obstoječim 
obzidjem in s tem pridobili spodnje 
dvorišče, ki je služilo predvsem v go-
spodarske namene, na zgornjem dvori-
šču z bivanjskimi prostori pa je bila, po 
vsej verjetnosti že v zgodnjih obdobjih, 
zgrajena preprosta kapela. Podoba gra-

du se je skozi stoletja spreminjala. K 
tem sta najizdatneje prispevali obsežni 
obnovi po močnih potresih leta 1511 in 
leta 1690. Po prvem so objekte obna-
vljali in dograjevali v poznogotskem 
slogu, po drugem pa je bil tu že barok. 
Z blejskim gospostvom, čigar sedež 
je bil prav na Blejskem gradu, so bri-
ksenski škofje sprva upravljali preko 
ministerialov, od leta 1371 pa so dajali 
posestvo v zakup. Kar nekaj časa se kot 
zakupniki omenjajo Kraighi, za njimi 
Herbard Auersperg – Turjaški, pa Ivan 
Josip Lenkovič, grof Žiga Turn in osta-
li … Tja do leta 1858, ko so briksenski 
škofje po domala 800 letih grad proda-
li industrialcu Viktorju Ruardu. Leta 
1458 je Blejski grad obiskal briksenski 
škof in eden največjih mislecev tistega 
časa Nikolaj Kuzanski, leta 1561 pa se 
je na gradu ustavil Primož Trubar, pro-
testantski pridigar in utemeljitelj slo-
venske pisane besede. Za časa Napo-
leonovih Ilirskih provinc (1809–1813) 
je bilo blejsko gospostvo podržavljeno. 
Po II. svetovni vojni je bil Blejski grad 
nacionaliziran. Po obsežni obnovi je 
pridobil status spomenika nacional-
nega pomena. Dandanašnji z njim 
upravlja Zavod za kulturo Bled. Blejski 
grad, lepo viden tudi s predelov Obči-
ne Gorje, je z razglediščem, muzejskim 
delom, restavracijo, grajsko tiskarno, 
grajsko vinsko kletjo in ostalo ponud-
bo močna ikona Slovenije tako doma 
kot v širnem svetu.

 » Besedilo in foto: Marjan Zupan

hrana je bistveno bolj zdrava, njena 
pridelava ima manjši negativen vpliv 
na okolje. S pridelavo lastne hrane pre-
prečimo uvajanje monokultur, ki uni-
čujejo naravno ravnovesje in se upi-
ramo multinacionalkam, ki agresivno 
prodirajo na evropski trg.

Pomen samooskrbe se je pokazal 
tudi med epidemijo covid-19, zato je 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
ponovno začela z izvedbo projekta Lo-
kalna samooskrba, ki ga financira vseh 
7 občin Zgornje Gorenjske.

Cilji  projekta so ugotoviti stanje, 
potrebe in interes po lokalno pride-
lani hrani med javnimi zavodi in go-
stinskimi ponudniki, okrepiti prodajo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov preko 
sodobnih tržnih sistemov, kjer smo 
sodelovanje vzpostavili s podjetjem 
Optifarm. Preko sodobnih družbenih 
kanalov želimo ozavestiti mlajše obča-
ne o pomenu prehranske neodvisnosti 

Slišala sem 1. maj
Petek – večer pred 1. majem ča-

kam, ali bo zagorel kres na Klemen-
čevem vrtu v Spodnjih Gorjah, kot 
vsako leto. Pa je. Gorel je tako moč-
no kot da bi hotel požgati vse viruse 
korone. 

V soboto zgodaj zjutraj me zbudi 
ropot, ropot ... 1. maj, se razveselim. 
Grem na balkon in poslušam. Ta ro-
pot je svoboda, mladost, veselje, to 
je BUDNICA, ki jo mladi motoristi z 
ropotom širijo po vasi.

Čakam na balkonu in kar hočem 
slišati še budnico Gorjanske godbe, 
kot vsako leto, čeprav sem vedela, da 
je zaradi epidemije ne bom. Pa sem 
jo slišala. Ja, to je 1. maj v Gorjah. 

Hvala, godbeniki in motoristi, da 
nas z budnico vsako leto zbudite v  
1. maj.

 » Marinka Repe
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in jih hkrati vzpodbuditi in poučiti o 
možnostih za lastno predelavo hrane. 
Zato smo pripravili webinarje z dr. 
Majo Kolar Trajnostna pot od njive 
do krožnika, dr. Tamaro Korošec Reja 
kokoši za začetnike in predavanje Til-
na Praprotnika, mladega arheologa, ki 
je predstavil svojo zgodbo o regenera-
tivnem kmetijstvu, ki ga je začel iz lju-
bezni in odgovornosti do narave. Tilen 
v Lescah vodi ekološko kmetijo Vege-
rila, je kmet brez traktorja, ki je iz 60 

m2 družinskega vrta prešel na 0,65 ha 
površine, kjer goji več kot 60 različnih 
vrst rastlin in jih trži restavracijam in 
izbranim strankam preko tedenskih 
zelenjavnih zabojčkov. S primerom 
dobre prakse želimo vzpodbuditi mla-
de za kmetijstvo ter pokazati, da se z 
drugačnim inovativnim razmišljanjem 
lahko uspe tudi v kmetijstvu.

V okviru projekta Lokalna samo-
oskrba smo pripravili tudi nagradno 
igro. V žrebu za praktične nagrade so-

delujete tako, da na socialnih omrežjih 
Instagram in Facebook objavite zgod-
bo ali fotografijo na temo domače pri-
delave hrane in v opis dodate ključnik 
#lokalnogor. Zgodbe oz. story-ji na 
Instagramu in Facebooku zaradi ome-
jenega časa vidnosti ne bodo upošteva-
ne.

Prvi krog žrebanja bo 30. 6. 2021, 
drugi krog žrebanja pa bo 30. 9. 2021.

 » Ana Morticia Štempihar, RAGOR

Oskrba balkonskega cvetja
Okenske police in balkone smo 

preoblekli v pisane zasaditve, čaka nas 
redna oskrba, kamor sodijo najbolj 
priljubljena dela, le pri varstvu rastlin 
pred boleznimi in škodljivci se veliko-
krat srečamo z manjšimi težavami. 

Na okrasnih rastlinah se najpogo-
steje pojavijo uši, tripsi, resarji, pršice, 
lahko so aktivni tudi kaparji. Pri na-
padu žuželk je pomembno vedeti, ali 
delajo škodo z grizenjem, sesanjem, 
bodenjem ali lizanjem. Sesajoče žu-
želke sesajo celični sok, listna površi-
na se guba, pogosto škodljivci izločajo 
medeno roso, s katero se prehranjuje-
jo mravlje. Po prepoznavi škodljivca 
izberemo ustrezno fitofarmacevtsko 
sredstvo. Izbiramo med naravnimi ali 
kemičnimi sredstvi, ki lahko delujejo 
dotikalno, dihalno, želodčno ali imajo 
vpliv na živčevje. 

Kemično delujoča fitofarmacevtska 
sredstva lahko kupimo le s potrdilom o 
pridobljenem znanju iz fitomedicine 
za izvajalce ukrepov, ki ga moramo ob-
navljati na pet let. Fungicidi so sredstva 
za zatiranje glivičnih bolezni, dotikalni 
delujejo preprečevalno, medtem ko 
kurativni delujejo sistemično, kar po-
meni, da sredstvo preide v notranjost 
rastline in se preko celičnega soka pre-
nese po celotni rastlini in iz notranjo-
sti deluje na glive. Med glivičnimi bo-
leznimi so pogoste plesni, pegavosti in 
rje. Za omenjene bolezni je pomemb-
no, da jih pravočasno zatiramo, okužbe 
ne moremo predvideti, takoj ko pa se 
pojavijo simptomi, je čas za ukrepanje. 
Kasneje se že razvijejo razmnoževalne 

tvorbe, trose, s katerimi se glive hitro 
razmnožujejo. Za zatiranje pršic, ki 
sodijo med pajkovce, se uporabljajo 
akaricidi, pršice imenujemo kar rdeči 
pajek. Na vrtovih proti glodalcem upo-
rabljamo rodenticide, proti ogorčicam 
nematocide, proti polžem limacide, 
pogosto uporabljamo tudi repelente 
ali odvračala. Še zlasti bodimo previ-
dni pri zatiranju plevelov, uporablja-
mo lahko selektivne, ki uničijo zgolj 
ozkolistne ali širokolistne plevele, ob 
tem moramo biti pozorni na razvojno 
fazo plevela, poznamo pa tudi totalne 
herbicide, ki uničijo vse plevelne vrste. 
Selektivni herbicidi so glede na mesto 
delovanja kontaktni ali sistemični, te 
pa delimo na listne in talne, odvisno 
preko katerega morfološkega dela se 
vsrkajo v rastlino. Talni sistemični 
herbicidi se v glinenih tleh vežejo na 
glinene delce in ne na plevel, v lahkih 
tleh se ne vežejo, tako lahko delujejo 
tudi na kulturne rastline, v suhih tleh 

pa se ne razgradijo in lahko poškoduje-
jo tudi naknadne posevke. 

Pri tretiranju moramo še posebno 
pozornost posvetiti pravilni pripravi 
koncentracije, zaščitni obleki, načinu 
in času nanašanja, predvsem pa opozo-
rimo lastnike čebel, da bomo škropili. 
Preberimo tudi piktograme in delaj-
mo v skladu s priloženimi navodili. Pri 
škropljenju vrtnin, sadnih rastlin in 
poljščin se pozanimajmo o karenčni 
dobi. Prav je, da menjamo pripravke, 
saj organizmi po večkratni uporabi is-
tega sredstva nanj postanejo odporni. 
Balkonske rastline je dobro dognojiti 
čez slab mesec dni po presajanju. Pa-
zljivi moramo biti, da smo za posame-
zno vrsto rastline izbrali ustrezno lego. 

Redno odstranjujemo odcvetele 
dele rastlin in pazimo na dodajanje 
ustreznih hranil. Zalivanje prilagodi-
mo vrsti rastline. V juniju že pobiramo 
česen, čebulo, grah, rastišče ustrezno 
pripravimo za naslednjo setev. Izko-
pljemo tudi vse pomladi cvetoče če-
bulice, ki so v tem času nabrale zaloge 
hranil. 

V juniju sejemo repo, črno redkev, 
brstični in listni ohrovt, radič, endivijo 
in okrasne dvoletnice. Na gredah oskr-
bimo plodovke, jih vršičkamo, pincira-
mo, osipamo okopavine, por z name-
nom, da dobimo čim daljše obeljeno 
steblo, necepljen paradižnik, da razvije 
večjo maso korenin, izkopljemo zgo-
dnji krompir, pri ovijalkah poskrbimo 
za ustrezno oporo. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Zgornja stran poškodbe na hruški zaradi 
hruševe rje

Pesina listna pegavost

Spodnja stran poškodbe na hruški zaradi 
hruševe rje

Kapar (škodljivec)
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 Žarek je posijal na Bled
Kot vsako leto smo v Društvu Žarek 

tudi v letošnjem letu v sklopu dnev-
nega centra Naj mladih ne vzgaja uli-
ca – enota Bled v sodelovanju z Infra-
strukturo Bled izvedli čistilno akcijo 
na območju Alpskih blokov na Bledu. 
Očistili smo okolico blokov ter igrišče, 
na katerem otroci v lepem vremenu 
preživijo največ časa. Odzvalo se je ve-
liko otrok in staršev iz okolice, vreme 
pa nam je bilo tudi naklonjeno. Ker so 
bili vsi sodelujoči zelo aktivni, smo se v 
očiščeni okolici okrepčali s prigrizki in 
pijačo. Vsem sodelujočimi se zahvalju-
jemo za udeležbo. 

Konec aprila pa smo se z otroki 
dnevnega centra Naj mladih ne vzgaja 
ulica z Jesenic ter vseh treh dislocira-
nih enot, Bleda, Gorij in Mojstrane, od-
pravili na izlet na Bled. Z otroki dnev-
nega centra z Jesenic in dislocirane 
enote Mojstrana smo se zbrali na že-
lezniški postaji Jesenice ter se polnih 
pričakovanj in novih dogodivščin z vla-
kom odpravili na Bled. Na Bledu so nas 
pričakali še otroci enot Gorje in Bled. 
Povzpeli smo se do razgledne točke na 
Ojstrici, kjer smo uživali v prelepem 
razgledu na Blejsko jezero. Med potjo 
do Ojstrice so imeli otroci priložnost 
videti čisto pravega gamsa, ob jezeru pa 
tudi čisto pravega krapa, ki smo ga go-
spodu ribiču pomagali izvleči iz vode. 
Večina otrok je bila takšnih doživetij 
deležna prvič. Na koncu izleta smo se 
še zasluženo posladkali s sladoledom. 
Domov smo se vrnili rahlo utrujeni, 
vendar zadovoljni ter polni novih vti-
sov in doživetij.  

Brezplačna delavnica »Sprošče-
no v poletje« na Bledu od 28. 6. do 
2. 7. 2021.

V enoti dnevnega centra Dru-
štva Žarek Bled bomo v sodelova-
nju z Medgeneracijskim centrom 
Radol'ca–Bled v času poletnih poči-
tnic, in sicer od 28. 6. do 2. 7. 2021 
od 8.00 do 14. ure, izvajali brezplač-
ne delavnice »Sproščeno v poletje«.

Na delavnici »Sproščeno v pole-
tje« bodo mladi in otroci lahko izrazili 
in obogatili svojo ustvarjalnost ter kre-

ativnost. Ustvarjali bodo z barvami za 
steklo fun&fancy, das maso, fimo maso, 
s prstnimi barvami, ob lepem vremenu 
pa bodo svojo ustvarjalnost in krea-
tivnost izrazili tudi na prostem. Vsi, ki 
se bodo udeležili delavnic, naj s seboj 
prinesejo malico, za pijačo in prigrizke 
bomo poskrbeli v Društvu Žarek. Vse 
informacije dobite na telefonski števil-
ki 030 625 298. Veselimo se srečanja 
z vami.

Na delavnico »Sproščeno v pole-
tje« se prijavite: e-mail: dnevni.cen-
ter@drustvo-zarek.si oz. na tel. št. 030 
625 298.

 » Barbara Omerzel

Kako urediti LinkedIn profil, za zagotovljen uspeh?
LinkedIn je kot največje poslovno 

omrežje namenjeno vaši celostni po-
slovni predstavitvi in povezovanju s 
sodelavci, poslovnimi partnerji in lju-
dmi, s katerimi že sodelujete ali bi si 
želeli sodelovati. Na LinkedInu lahko 
poslovneži, zaposleni in študentje gra-
dite svojo osebno znamko in ustvarja-
te mrežo poznanstev tako znotraj kot 
zunaj svoje industrije, iščete ali nudite 
zaposlitev in druge karierne priložno-
sti. Pripravili smo nekaj ključnih smer-
nic in informacij, kje začeti in kako 
urediti LinkedIn profil.
Kako ustvariti LinkedIn profil?

Za ustvarjanje LinkedIn profila je 
potrebna registracija v spletno platfor-
mo, preden pa to storite, se vprašajte, 
kateri profil želite ustvariti. Na Linke-
dInu ločimo dve vrsti profilov, enega, 
namenjenega posameznikom, in dru-
gega podjetjem: 

• osebni profil (personal profile) je 
namenjen predstavitvi posamezni-
ka/uporabnika in 

• profil organizacije (LinkedIn page) 
je namenjen prestavitvi posa-
mezne organizacije.  
Po opravljeni registraciji uredite 

svoj LinkedIn profil – ta zajema pro-
filno sliko, vaš opis, naslovno siko in še 
več. Kako urediti svoj LinkedIn profil, 
da bo »performal« karseda najbolje, pa 
čez nekaj vrstic.
Kako urediti LinkedIn profil, da ta za-
gotovo prinaša rezultate, v 10 korakih

Zbrali smo 10 najpomembnejših 
smernic, s katerimi si lahko pomagate, 
ko urejate svoj novi ali posodabljate 
svoj obstoječi LinkedIn profil. Ime-
ti optimiziran LinkedIn profil lahko 
enačimo z učinkom prvega vtisa. Ko 
vas nekdo najde na LinkedInu, si o vas 

ustvari neko mnenje, in vsi si želimo, 
da bo to mnenje čimbolj pozitivno in 
skladno z vami, kajne? To lahko dose-
žete z optimiziranim in urejenim Lin-
kedIn profilom. 
1. Najprej izberite profesionalno 

profilno sliko, ki se ujema z vašim 
delovnim mestom in pozicijo. Po 
zadnjih podatkih so profili, ki ima-
jo profilno sliko, kar 14-krat bolj 
ogledani, saj s svojo sliko vzbudite 
občutek poznavanja in zaupanja.

 *priporočljivo je tudi, da upora-
bljate enako profilno sliko na vseh 
vaših družbenih omrežjih (Face-
book, Twitter, …)

2. Izpolnite in dodajte vse podatke 
v vaš LinkedIn profil. Obravnavajte 
vaš profil ne le kot vaš »online« 
življenjepis, vendar tudi kot zelo 
močno orodje za doseganje kari-
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ernih in poslovnih ciljev. Izpolnite 
podatke, kot so:

• Vaša branža in lokacija.
• Trenutna delovna pozicija in 

pretekle delovne pozicije – ne 
pozabite na opis, kaj ste v podjetju 
počeli in za kaj ste bili zadolženi.

• Podatki o vaši izobrazbi – dodajte 
podrobne opise in nazive, če/ki ste 
jih prejeli ob izobrazbi.

• Vaše veščine – dodajte najmanj 
3 veščine, v katerih ste dobri in 
jih prepoznajo tudi vaši kolegi in 
poslovni partnerji.

3. Oblikujte svoj kratek opis 
(»headline«) pod oziroma zraven 
vaše profilne slike. – LinkedIn 
avtomatično na to mesto da opis 
vaše pozicije in delovnega mesta, 
vendar je v primeru, ko si želite 
biti prepoznavni po kakšni izmed 
vaših veščin, priporočljivo, da ga 
ročno spremenite. Spomnite se 
privlačnega kratkega opisa. Spet 
pomislite, kakšen prvi vtis želite z 
njim narediti? Kratek opis lahko 
obsega do 65 znakov.

4. Vaš daljši opis vam omogoča, da 
zapisano v kratkem opisu razširite 
in razložite. V največ 2000 znakih 
lahko predstavite sebe, vaša znanja, 
zanimanja, veščine. Izpostavite tudi 
nekaj takšnih lastnosti ali zani-
manj, s katerimi bi se lahko osebe, 
s katerimi se želite povezati, pois-
tovetile ali bi jih dodatno zanimale 
in lahko odprejo prostor za nadaljnji 
pogovor. Naj vaš opis odgovarja na 
vprašanje »zakaj bi se povezal s to 
osebo« in bodoče povezave pripravi 
do povezave z vami.

5. Dodajte vsaj 3 svoje veščine 
(»skills«). Da povečate kredibil-
nost vaših veščin, poprosite tiste, 
s katerimi ste sodelovali, da se 
na vaše odzovejo in jih potrdijo s 
t. i. »endorsement«. Za odziv na 
veščine lahko ljudi, s katerimi ste 
povezani, prosite tudi kar prek 
svojega LinkedIn profila, s klikom 
na »request endorsement«.

6. Ustvarite svoj URL-naslov. V 
nastavitvah lahko spremenite in 
poenostavite vaš URL-naslov in 
ga tako prilagodite tudi spletnim 
iskalnikom. Če prikažemo na pri-
meru, naslov www.LinkedIn.com/
ja8ez-n0vak23z27323r328/ ročno 
spremenite v www.LinkedIn.com/
janez-novak/.

 7. Povezujte se s sodelavci, partner-
ji, osebami s podobnimi interesi, 
potencialnimi strankami, … S kom 
se boste povezovali, pa je odvisno 

tudi od vaših ciljev, ki jih želite 
doseči na LinkedInu.

 Pri povezovanju z novimi osebami 
(»connect«) LinkedIn avtomatsko 
predlaga sporočilo »XY wants to 
connect with you«, boljše pa je, 
če označite »personalize invite« 
in osebi napišete kratko povabilo 
k povezavi ter ji poveste, zakaj se 
želite z njo povezati.

 8. Objavljajte – objavljajte bral-
cem koristne in zanimive objave, 
sprašujte jih za mnenje in bodite 
odzivni na komentarje. Sodelujte 
v debatah objav drugih in aktivno 
komunicirajte. LinkedIn je živo 
omrežje, zato zgolj dopolnitev 
vašega profila do te točke ne bo 
zadostovala in generirala uspeha.

9. Bodite aktivni uporabnik, 
odzivajte se na objave, katere 
želite, da jih vidijo tudi vaši 
bralci. To lahko naredite z odzivi, 
kot so všečki ali ostale reakcije, 
priporočljivo pa je tudi komen-
tiranje objav drugih in deljenje 
svojega strokovnega mnenja in 
vsebine tudi na takšen način. 
Aktivni uporabniki na LinkedInu 
objavljajo najmanj 1x na teden, 
priporočljivo pa je objavljati 4x na 
teden in ne več kot 1x na dan, da 
se vas bralci preprosto rečeno ne 
naveličajo. Naj vas vodi misel, da 
je bolje ne objaviti kot objaviti le 
zato, da dodate na vaš profil še eno 
objavo. Tukaj spet poudarimo, naj 
bo vsebina bralcem zanimiva in ko-
ristna ter sledi ciljem, ki jih imate 
na LinkedInu.

10. Bodite in ostanite avtentični.
Zakaj uporabljati LinkedIn?

LinkedIn ni le še eno družbeno 
omrežje, čeprav morda na prvi pogled 
lahko izgleda tako. Ob koncu tega član-
ka boste nanj lahko pogledali še dru-
gače. Na LinkedInu lahko gradite svo-
jo prepoznavnost in kredibilnost kot 
strokovnjak na določenem področju. 
Je orodje, ki vam z aktivno uporabo in 
proaktivnim doprinosom vašim pove-
zavam pomaga napredovati v vaši kari-
eri, se dodatno izobraziti ter optimizi-
rati in realizirati vaše karierne in tudi 
marketinške in prodajne cilje.
»Kako učinkovit pa je moj LinkedIn 
profil?«

LinkedIn meri vaš t. i. Social Selling 
Index ali na kratko »SSI«, ki je uradna 
ocena vašega profila s strani LinkedIna 
in zajema 4 elemente, glede na vaše ak-
tivnosti na LinkedInu.
1. Vzpostavite vašo strokovno znam-

ko – dopolnite vaš profil z mislijo 

na vaše stranke/kupce in objav-
ljajte njim zanimive ter koristne 
objave.

2. Najdite prave ljudi – najdite in pre-
poznajte boljše in za vas relevantne 
možnosti za uspeh z uporabo 
učinkovitega iskalnega orodja.

3. Odzivajte se na poglede drugih – 
delite teme, ki bodo vašim bralcem 
zanimive in jih vabite k deljenju 
njihovega mnenja ter tako gradite 
odnose. To najlažje naredite tako, 
da v objavi vašo publiko preprosto 
povprašate po mnenju.

4. Gradite odnose – povezujte se in 
ustvarjajte dobre odnose z vašimi 
povezavami ter gradite zaupanje. 
Vaš indeks bo rastel, če boste delili 
koristne in poučne objave ter tako 
postajali oseba, h kateri se lahko 
vaše povezave obrnejo po nasvet.
LinkedIn pravi, da si lahko z upora-

bo sales navigatorja SSI izboljšate tudi 
do 20 %, pa vendarle, naj vaš SSI ne bo 
edino vodilo pri optimizaciji profila. 
LinkedInov program je vselej računal-
niški program, vaše povezave pa so lju-
dje, zato ostanite avtentični in vedno 
objavljajte z mislijo na vaše bralce.
Kakšne velikosti medijev uporabljati 
na LinkedInu?

Slike profila:
• profilna slika: 400×400 pikslov
• slika ozadja: 1584×396 pikslov

Slike:
• post: 1200×630 ali 1200×1200 

pikslov
• banner: 1584×396 pikslov

Tekst:
• post: do 1.300 znakov
• članek: do 100.000 znakov
• komentar: do 1.250 znakov

Video
• dolžina: 3s do 10 minut
• velikost datoteke: do 5 GB
• resolucija: do 1080p

Popolnoma vas razumemo, da je 
vse te številke možno preprosto poza-
biti. Tukaj si lahko prenesete brezpla-
čen priročnik, ki vključuje priporočlji-
ve velikosti medijev za vsa družbena 
omrežja. 

Tako, pripravljeni ste, da začnete. 
Upamo, da vam bodo nasveti pomagali 
pri urejanju in optimizaciji vašega Lin-
kedIn profila, če pa želite iti še dlje, vam 
priporočamo branje 5 spoznanj o Linke-
dInu iz “prve roke”. Če imate še kakšno 
vprašanje glede tega, kako urediti Lin-
kedIn profil ali vas zanima še kaj, nam 
pišite in z veseljem vam bomo pomagali.

 » Pro Marketing d.o.o.
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Rastje in  rastlinstvo  soteske Vintgar

Turistično društvo Gorje se je že v lanskem letu odločilo, 
da izpelje projekt, na osnovi katerega bi prišli do podatkov 
o rastlinskih vrstah na območju soteske in jih morda pri-
merjali s popisom, ki ga je pred več kot sto leti v sami sote-
ski opravil botanik Jan Šafer, ki je popisoval v glavnem ma-
hovnice in praproti. Upali smo, da tako pridobljeni podatki 
pokažejo tudi to, ali morda številčnost obiska vpliva tudi na 
ohranjenost soteske v biotskem smislu, ali pač morda zara-
di množičnega obiska v posamičnih sezonah številčnost vrst 
upada in bi kazalo pri upravljanju tudi glede slednjega za-
vzeti ukrepe in nakazati smeri, da se škodljivi učinki omejijo 
in odpravijo.

Seveda smo se glede popisa obrnili na prave strokovnja-
ke, ki smo jih našli predvsem med sodelavci prirodoslovnega 
muzeja, Inštituta Jovana Hažija SAZU in Biotehniške fakul-
tete.

Pristen stik smo našli predvsem pri g. Igorju Daksko-
blerju, s katerim smo se dogovorili za način dela. Gospod  
Dakskobler je za delo angažiral nabor sodelavcev, vendarle 
je potrebno upoštevati, da gre za dokaj veliko območje. Zače-
tne popise, ki so vezani na terensko delo, je preprečevala še 
epidemija. Kljub zamujenemu vzniku prvih rastlin v zgodnji 
pomladi se je vendarle še izšlo po načrtih. V štirih do petih 
dnevih terenskega dela, tako v pomladnem kot pozno pole-
tnem terenskem delu, so popisovalci razpoznali in našteli 
540 taksonov praprotnic in semenk. Med njimi je tudi 23 za-
varovanih rastlin, pri čemer jih je 13 celo na rdečem sezna-
mu, skupno so popisovalci v Vintgarju popisali in razpoznali 
28 naravovarstveno pomembnih vrst. Na skupnem območju 
je najdeno 23 tujerodnih vrst, med njimi žal tudi 13 invaziv-
nih, ki jih je seveda moč pripisati človeškemu vplivu in de-
javnostim, ki izhajajo iz  poselitve, žal pa je reka primeren 
medij, da se ob pomanjkanju nadzora in še toliko bolj ob po-
manjkanju aktivnega pristopa za odstranjevanje invazivke 
lahko širijo naprej. Delo popisovalcev seveda ni bilo usmer-
jeno zgolj v popisovanje rastlin, kot bi si laiki lahko napačno 
predstavljali, ampak toliko bolj tudi v določanje posamič-
nih tipov rastlinskih združb, ki bodo kot koristen podatek v 
primerjavi z drugimi popisi lahko služili znanosti. V sklopu 
popisa, ki je poleg terenskega dela vseboval tudi študijsko 

delo v razvrščanju in obdelavi podatkov, je TD založilo izda-
jo zbornika, ki smo ga skupaj s popisovalci – avtorji Igorjem 
Dakskoblerjem, Iztokom Sajkom, Brankom Vrešem in Ur-
banom Šilcem – poimenovali Rastje in rastlinstvo soteske 
Vintgar. Vsi, ki bi vas knjižica utegnila zanimati, jo lahko po 
zmerni ceni kupite v pisarni društva ali na vstopni točki, ve-
čjo količino lahko prejmete tudi po povzetju.

V TD Gorje smo s popisovalci in izidom zbornika izje-
mno zadovoljni, predvsem z g. Dakskoblerjem smo ustvarili 
lep odnos in pristno vez, ki jo bomo, vsaj tako upam, v nada-
ljevanju še kdaj lahko nadgradili. Veseli tudi dejstvo, ki so ga 
potrdili strokovnjaki in ki smo ga naročniki toliko bolj vese-
li; izkazalo se je namreč, da kljub množičnemu obiskovanju 
naravna vrednota ni prizadeta zaradi samega obiskovanja! 
Seveda bomo v TD Gorje pri skrbništvu za naravno vrednoto 
družbeno odgovoren odnos ob tem zgolj še nadgrajevali in 
izkazovali tudi vnaprej! Prav vsem popisovalcem, teh je bilo 
namreč več kot le avtorji, kot vsem ostalim sodelujočim se 
ob izidu zbornika zahvaljujemo!
 Soteska  Vintgar  v  sezoni 2021

Vintgar je za obiskovalce zopet odprt. Ogled je možen vse 
dni v tednu, pri čemer je med tednom odprt med 10. in 16. 
uro, ob vikendih pa od 9. do 17. ure. Vstopnina je enaka kot 
v minuli sezoni, članom društva je omogočen prost vstop. 
Tako kot je že v navadi, TD Gorje ob odprtju organizira no-
vinarsko konferenco, kamor poleg novinarjev in deležnikov 
na področju turizma povabimo tudi župane vseh treh občin, 
na območju katerih je umeščena soteska Vintgar, ki je pre-
poznana kot naravna vrednota državnega pomena, zato tja 
povabimo tudi predstavnike upravljalca zavarovanega ob-
močja TNP, pred tem pa smo tja na ogled glede urejenosti in 
opremljanja povabili tudi predstavnike MOP.

Novinarji se vabilu ob odprtju praviloma radi odzovejo, 
tako je bilo tudi letos, lepe predstavitve so se pojavile tako 
v časopisju kot na različnih radijskih postajah in televizi-
ji. Vsem novinarjem se ob tem prav lepo zahvaljujemo! Ob 
predstavitvah nikoli ne pozabimo omenjati možnosti, ki jih 
imajo turisti ob odločitvi, da izberejo Gorje z okolico kot mo-
žnost za preživljanje dopusta.

Trenutno si v društvu prizadevamo, da bi še bolj poveza-
li sobodajalce, ponudnike različnih prostočasnih aktivnosti 
ter tudi lokalne proizvajalce prehranskih izdelkov ali izdel-
kov tradicionalne obrti. Verjamemo namreč, da je prav po-
vezovanje lahko ključ, ki vodi do uspeha, zato poziv vsem, ki 
bi se v slednjem utegnili prepoznati in delovati, da se nam 
javite.

V TD nadaljujemo tudi z dodatnimi ureditvami na poho-
dnih poteh, o čemer vam bomo, vsaj upamo tako, lahko poro-
čali v naslednji številki.

 » Tomaž Bregant
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Nova škarpa pri križu. Foto: Miro Zalokar

Gorje na olimpijado in kolesarjenje v Koper
Občina Gorje so ena manjših slo-

venskih občin glede na število prebi-
valcev. Ne glede na majhno število pre-
bivalcev so Gorje vedno imele uspešne 
športne predstavnike na svetovnem 
nivoju. To se je izkazalo tudi v letošnji 
zimski sezoni, ko so tekačica na smu-
čeh Eva Urevc ter biatlonka in biatlo-
nec Nika Vindišar in Miha Dovžan do-
segli vidne rezultate. 

Da Občina Gorje po številu poten-
cialnih udeležencev na olimpijskih 
igrah glede na število prebivalcev moč-
no izstopa, ni slučaj. Skrb za telesni in 
gibalni razvoj otrok preveva številne 
politike in ravnanja na nivoju občine. 
Dobra športna kondicija otrok in mla-
dostnikov je odraz odličnega sodelo-
vanja med šolo, občino in domačim 
športnim društvom z nepogrešljivo 
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Preobrazbe – veliki mojstri skozi otroške oči
Razstava likovnih del izpod rok 

učencev Osnovne šole Gorje, ki je bila v 
maju na ogled v Infocentru Triglavska 
roža Bled, je številnim obiskovalcem 
pokazala, da so ustvarjalnost, domi-
šljija in vztrajnost otrokom blizu, po-
sebej če ustvarjajo pod mentorstvom 
učitelja, ki jim to možnost da. Z likov-
no nalogo preobraziti slike v kipe je 
učitelj v mladih ustvarjalcih prebudil 
radovednost in s pravim pedagoškim 
pristopom je otroška ustvarjalnost do-
bila novo, širšo dimenzijo. 

Kljub organizacijsko zahtevnim 
časom smo poskrbeli, da so si razstavo 
ob vodenju učitelja Primoža ogledali 

podporo staršev. V spodbudo k uspehu 
svojih soobčanov v procesu kvalifikacij 
za nastop na OI in v spodbudo k splo-
šnemu športnemu udejstvovanju se 
je župan Peter Torkar odločil, da bo v 
soboto, 19. junija 2021, prekolesaril 
pot iz Gorij preko Postojne do Kopra. 
S tem bo izkazal spoštovanje tudi osta-
lim uspešno kvalificiranim slovenskim 
športnikom na skorajšnje letne olim-
pijske igre. 

Izbrana trasa vodi preko krajev, 
kjer ima OKS svoje regijske pisarne. Na 
skoraj 180 km dolgo pot župan v okvi-
ru akcije Kolesarimo.Skupaj vabi vse 
svoje sokrajane, župane ostalih gorenj-
skih občin in vse ostale, ki so pripra-
vljeni na bolj zahteven kolesarski izziv 
in se jim to zdi primerna oblika izkaza 
spoštovanja do slovenskih športnikov, 
udeležencev prihajajočih olimpijskih 
iger. 

Kolesarski dogodek »Gorje na 
olimpijado« se bo zaključil 12. julija 
2021, ko bo Gorje obiskala olimpijska 
bakla na poti v Tokio.  

GORJE NA OLIMPIJADO so 
dobile še dobrodelno noto, saj smo se 
priključili akciji Kolesarimo.Skupaj. 
Udeleženci dogodka »Gorje na olimpi-
jado« svojo prijavo oddajte na spletni 

strani www.kolesarimoskupaj.si, ki jo 
organizirata Kolesarska zveza Sloveni-
je in fundacija Neurotrust. S prijavo se 
potegujete za privlačne nagrade. Akci-
ja opozarja na mlajše osebe z gibalnimi 
težavami in tiste s posledicami po po-
škodbi ali bolezni hrbtenice, ki se tudi 
vključujejo v šport, kolesarjenje pa jim 

predstavlja svobodo in užitek. V ta na-
men se zbirajo sredstva in bodo odprte 
SMS-donacije s ključno besedo KOLE-
SARIMO5 na 1919. 

 » Kolesarska zveza Slovenije,  
Fundacija Neurotrust, Športno društvo 

Gorje, Občina Gorje

90 let PGD Podhom
Gasilci in gasilke v Podhomu letos 

praznujejo 90 let delovanja, pred nami 
pa sta dva pomembna dogodka. V so-
boto, 12. junija, bo ob 17. uri v Podho-
mu taktična vaja gasilskih enot občin 
Gorje in Bled, v nedeljo, 27. junija, ob 
14. uri pa bo pred gasilskim domom v 
Podhomu osrednja slovesnost ob pra-
znovanju 90-letnice PGD Podhom.

 » Jakob Por
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vsi učenci in učitelji naše šole. Res smo 
bili ponosni. V učencih so tudi števil-
ni strokovnjaki z likovnega področja 
prepoznavali umetnike. Vodstvo po 

razstavi smo ponudili tudi blejskim 
osnovnošolcem in ni bilo malo na-
ključnih obiskovalcev, ki so nam posre-
dovali zapise občudovanja in pohval. 

Da učenec raziskuje, preizkuša in 
se uči, potrebuje čas, primerno okolje 
in vzpodbudo. In brez mentorja, stro-
kovnega usmerjevalca ustvarjalnega 
procesa takšnih rezultatov ni. Naš li-
kovni pedagog, Primož Poklukar, je 
pravi mojster v tem, kako otrokom pri-
bližati umetnost. 

Dela mladih gorjanskih umetnikov 
so nastajala več kot tri leta v različnih 
prostorih in pogojih. Menim, da smo 
s to razstavo vsi skupaj dokazali, da si 
v šoli res že zaslužimo novo, večjo in 
svetlejšo učilnico. In veseli smo, da nas 
je župan Peter Torkar, ki si je razstavo 
ogledal in bil nad njo navdušen, razve-
selil z novico, da bodo od septembra 
naprej novi prostori, ki jih že dalj časa 
načrtujemo, postali realnost.

 » Mojca Brejc, ravnateljica                                                          

Melita Vovk osebno, velika blejska razstava
1. junij–31. julij 2021
Umetnik prejme od narave dar umetnosti – zlato posodo, 

da iz nje deli skrivnost. Ta skrivnost je sok, ki teče skozi srce in 
se čisti v jezeru duše. Kdor pije iz keliha umetnosti, naj pomni, 
da njen sok ni za okrepilo telesa, pač pa za okrepilo duše.

Melita Vovk 
Razstava z imenom Melita Vovk osebno, za katero je iz-

bor pripravila njena hči, prav tako akademska slikarka Ejti 
Štih, bo po sklopih na ogled na različnih prizoriščih hkrati. V 
blejski knjižnici bodo razstavljene njene izbrane ilustracije. 

Melita Vovk, domačinka, akademska slikarka in častna 
občanka Občine Bled, je bila vsestranska umetnica. Velika 
blejska razstava jo bo predstavila kot portretistko, slikarko, 
grafičarko, ilustratorko, pa tudi kot risarko in koloristično 
virtuozinjo pejsažev, kolažistko.  

Že samo ime razstave sporoča, da bo poleg njenih del, 
ki so bila bodisi objavljena bodisi že razstavljena, prikazala 
tisti del njenega opusa, ki je bil povsem oseben, torej ni bil 
namenjen javni predstavitvi.

Ob tej priložnosti bomo v blejski knjižnici pripravili raz-
stavo knjig, ki jih je ilustrirala. Težišče njenega dela je bila 
knjižna ilustracija. Skupno je ilustrirala več kot 70 knjig. 

Melita Vovk, 1972: freska na mladinskem oddelku stare radovljiške 
knjižnice (foto: Arhiv Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica)

Posnetek freske v novi radovljiški knjižnici
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Poletne počitnice v Medgeneracijskem  
centru Bled

V Medgeneracijskem centru Bled že diši po poletnih po-
čitnicah. Že 6. leto se trudimo pripraviti otrokom pester, za-
baven in vsakemu posebej zanimiv počitniški program. 

Tokrat bomo izvedli 8 počitniških tednov, namenjenih 
otrokom od 6. do 14. leta.

5. 7.–9. 7. 2021 POČITNIŠKA TV ODDAJA Z ANO 
PIRIH (brezplačno, financira VGC)

»3…2…1… kamera teče … akcija!« to se bo iz Medgene-
racijskega centra Bled–Radolca slišalo v prvem julijskem 
počitniškem tednu. Če te zanima nastopanje pred kamero 
in mikrofonom, te vabimo, da se nam pridružiš tudi ti. V 
skupnem tedenskem druženju bomo postavili TV-studio, 
sestavili scenarij (tekst) za TV-oddajo, vadili nastopanje in  
oddajo posneli skupaj z vami – mladimi voditelji in igralci 
pred kamero in mikrofonom.

Družili, ustvarjali in snemali bomo med 5. in 10. julijem, 
od 9. do 11.30 ure.

Mentorica delavnice bo Ana Pirih, radijska voditeljica, 
povezovalka prireditev in bivša televizijka. Pridružil pa se 
nam bo tudi fotograf in snemalec iz Češke Štepan Glombek, 
ki bo naše TV-ustvarjanje tudi posnel in sestavil v celoto.

12. 7.–16. 7. 2021 BORILNE VEŠČINE Z DENISOM 
PORČIČEM - CHORCHYPOM (70 €)

Bi se za en teden rad/a prelevil/a v samuraja? Pridruži 
se nam in spoznaj svet borilnih veščin s Chorchypom. Moč, 
modrost, čast, spoštovanje in disciplina so vrline, ki Denisu 
pomenijo največ, dejaven je na več področjih, poleg profe-
sionalnega borca, trenerja, učitelja, aktivnega glasbenega 
ustvarjalca … še bi lahko naštevali, vendar je bolje, če ga v 
tem tednu sami spoznate in skupaj z njim podelite še svoje 
talente.

19. 7.–23. 7. 2021 JEZIKAMO PO ANGLEŠKO IN 
NEMŠKO S TINO PAPLER (70 €)

Učenje angleščine in nemščine je lahko tudi zabavno in 
za otroke pravi izziv. Tina Papler bo poskrbela za zabaven, 

sproščen in hkrati strokoven pristop, s katerim bo otrokom 
pričarala nadvse jezične in nepozabne poletne počitnice. Je-
zikanje bomo tako povezali s športom, ustvarjanjem in osta-
limi zanimivimi aktivnostmi.

26. 7.–30. 7. 2021 SLIKARSKA KOLONIJA Z LUČKO 
ŠPAROVEC (100 €)*

*SLIKARSKA KOLONIJA z akademsko slikarko Lučko 
Šparovec (11.00–15.00), od 10 let naprej. Program zajema 
spoznavanje različnih risarskih in slikarskih tehnik, spod-
bujanje otrokove ustvarjalnosti skozi proces spoznavanja 
likovne umetnosti, razvijanje lastne likovne govorice, pred-
stavitev likovnega zapisa v osebnem slogu, ugotavljanje po-
mena risanja in slikanja kot osnove za vse druge likovne de-
javnosti ter kosilo.

2. 8.–6. 8. 2021 CIRKUŠKE VRAGOLIJE Z GAŠPER-
JEM STOJCEM (70 €)

Za vse cirkuške navdušence! Čaka vas zabaven teden z 
Gašperjem Stojcem, ki vas bo popeljal skozi vrhunske ume-
tniške gledališke stvaritve in skupaj z vami uprizoril pravo 
predstavo. Cirkuške spretnosti, slackline, žongliranje z žo-
gicami so namreč super orodja, ki učijo mlade vztrajnosti, 
učenja iz napak, zabavne rekreacije in obvladovanja samega 
sebe.

9. 8.–13. 8. 2021 RADI MIGAMO, GIBAMO, ŠPOR-
TAMO (70 €)

Za zdravo telo greste lahko na kolo ali pa … se nam pri-
družite na enem izmed naših najbolj razgibanih tednov, kjer 
bodo športni pedagogi in animatorji poskrbeli, da nam ne bo 
vroče samo zaradi poletnih visokih temperatur. Spoznavali 
in preizkušali bomo različne športne discipline, migali na 
različnih lokacijah, razvijali motoriko ter se prepustili no-
vim športnim dogodivščinam.

16. 8.–20. 8. 2021 ODPLEŠI SVOJE SANJE S PLE-
SNIM STUDIOM ŠPELA (70 €)

Naš moto v tem tednu bo, da več plesov na dan odžene 
dolgčas stran. Skupaj z dolgoletno plesalko in umetniškim 
vodjo Špelo Mandelc bomo spoznali in preplesali več različ-
nih plesnih stilov in sestavili prav posebno počitniško kore-
ografijo. Za naš mini nastop si bomo izdelali vse potrebne 
kostume oz. modne dodatke, pri katerih nam bo na pomoč 
priskočila naša kreativna ustvarjalka Mojca Ahčin Rozman.

23. 8.–27. 8. 2021 MOZAIČNI TEDEN Z URŠKO 
AMBROŽIČ POTOČNIK (100 €)**

**MOZAIČNI TEDEN z Urško Ambrožič Potočnik – od 
7 let naprej. Letos bodo otroci mozaik izdelovali cel teden. 
Urška jih bo popeljala skozi celoten kreativen proces, od is-
kanja idej do dizajniranja ter izvedbe. Zaradi individualnega 
pristopa bodo otroci razdeljeni v dve skupini. Poleg mozai-
čenja pa bo še vedno dovolj časa za ostale poletne sproščujo-
če aktivnosti.

Program poleg znotraj različnih tem zajema še aktivno 
preživljanje počitnic, kopanje v Grajskem kopališču, obisk 
mini golfa, potepanje v naravi, učenje gasilskih veščin, 
ustvarjalne delavnice, varstvo, kosilo …

Cena za drugega otroka (razen pri programih, označenih 
z *) znaša 60 eur.

Kraj: program izvajamo v prostorih Ledene dvora-
ne na Bledu ter okolici.

Čas: programi potekajo od 7.30 do 15.30, izjema Sli-
karska kolonija (11.00–15.00). 

Število mest je omejeno, obvezne prijave na: hana.
premrl@guest.arnes.si ali 040 284 550.

Program sofinancirata občini Bled in Gorje!
Pridržujemo si pravico do sprememb v primeru spreme-

njenih covid vladnih ukrepov. 
 » Hana Premrl in Monika Valjavec, Medgeneracijski center Bled

Melita Volk – OSEBNO (program)
KOLAŽI IN FANTASTIČNE RISBE
Galerija STOLP (*Blejski grad)
KRIŽEV POT
Kapela (*Blejski grad)
GRAFIKE
Dvorana nad muzejem (*Blejski grad)
SLIKARSTVO, FANTASTIČNE RISBE, PEJSAŽ, 
GLEDALIŠČE
Festivalna dvorana Bled
AVTOPORTRETI, ŠTUDIJ, DRUŽINA
Galerija Melite Vovk
KROKI
Kavarna Apropo
IZBRANE ILUSTRACIJE
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
PREGLEDNA RAZSTAVA ILUSTRACIJ
Galerija Instutita "Jožef Stefan" Ljubljana

*Za ogled dela razstave na Blejskem gradu je potreb-
no plačilo vstopnine, na drugih lokacijah je vstop brez-
plačen. Več podatkov o razstavi in o lokacijah (naslov, 
odpiralni čas) najdete na spletni strani: http://www.me-
litavovk.si/
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 *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 Puretech 75 STT, rumene faro barve - mesečno 
odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 11.790 EUR; mesečni 
obrok je 129 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% 
do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; 
EOM na dan 05.05.2021 znaša 8,49% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3% (v primeru dviga referenčne 
obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, lahko poveča); financirana vrednost  
8.253 EUR; skupni znesek za plačilo 14.168 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi 
jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 3,8 do  
6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00027 do 0,00054 g/km. 
Število delcev: od 0,03 do 3,00. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

Za vse, ki ste pred svojim časom
PEUGEOT 208

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

ZA 11.790 €*

KASKO ZA 1 €

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

PEUGEOT-SLO-oglas_SPARK-208_A5_nve_v3.indd   1 14/05/2021   00:16

NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

Priskrbimo pogrebno opremo po vaši želji. 
Izdelamo trendne CVETLIČNE ARANŽMAJE. 
Poskrbimo za dekoracijo poslovilnih vežic. 

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK

reklama.indd   1 18. 01. 2021   20:50:05
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kamnoseštvo

VURNIK
• spomeniki, izdelovanje napisov
• okenske police, stopnice
• kuhinjski in kopalniški pulti

www.kamnosestvo-vurnik.si

Vurnik Franci s.p.
Gradiška pot 6a
4240 Radovljica
TEL: 041 423 161

preverite ponudbo na:

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON JUN IJ 
2021

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. 04/57-80-121

NA IZBRANI ARTIKEL

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
Kupon velja v juniju 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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Na vse rezervacije popust
TAXI – AVTOBUSNI PREVOZI 24/7 

031 205 611    –    agency@bledtours.si

tel.: 031 321 100       www.bledtours.si
Z nami na dopust

foto: Miro Zalokar
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OGLASI

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.
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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 

www.renault.si

RENAULT CLIO LIMITED 
 bogato opremljen
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*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO LIMITED SCe 65 in začetno ceno 12.450 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem.
**1.150 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo popust za obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 350 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu: 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 
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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

129 €
z Renault fleksi financiranjem*

ugodnosti do 1.150 €**

možnost menjave vozila po 4 letih

že za
/mesec

Renault priporoča www.renault.si

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca
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KOLEDAR PRIREDITEV

PRIREDITVE, OGLASI

• PROGRAMI Medgeneracijskega centra Bled v 
Občini Gorje
Na programe se je potrebno predhodno prijaviti na: 
e-naslov: mcbled@guest.arnes.si, tel.: 040 818 476
• IT-urice s Kristjanom

vsak torek od 9. ure dalje po predhodnem dogovoru
Izvajalec Kristjan Čubranič vam bo nudil tehnično 
pomoč ali svetovanje na področju računalništva in 
pametnih telefonov.
- Odpravljanje težav na računalniku ali pametnem 

telefonu.
- Svetovanje pri nakupu novega telefona ali 

računalnika.
- Uporaba socialnih omrežij in aplikacij za klepet 

(Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Viber, 
Messenger, Whatsapp itd.).

- Osnove računalništva in pametnih telefonov (up-
oraba, pregled osnovnih funkcij).

- Bi se želeli naučiti kakšnega novega programa? (Of-
fice, urejanje fotografij in videa, internet itd.)

• Kulinarične delavnico z degustacijo; na vrtu pri 
Mateji Reš v Zgornjih Gorjah, v petek, 11. junija 
2021, ob 18. uri Jagodičje – Nabrali bomo jagodičje in 
z njim pripravili okusne, zdrave malice ter sladice z 
jagodičjem.

• Medgeneracijska ustvarjalna delavnica z  
Mojco Ahčin Rozman

 v soboto, 12. junija 2021, od 10. do 12. ure na igrišču pri 
Gorjanskem domuu

 Izdelovali in pobarvali bomo unikatne lesene hiške. S 
seboj prinesite kakšno zanimivo naplavino ali desko, vse 
ostalo bo priskrbela izvajalka oz. organizator.

• Telovadba v Gorjah 
 (termin: ponedeljki ob 9. uri v Gorjanskem domu) je 

zaradi premajhne udeležbe prestavljena na jesen-
ski čas. Verjamemo, da bomo takrat bolj aktivno in fit 
skočili v novo sezono.

• TEČAJ ZA TRAKTOR – F kategorija (15 ur) 
pričetek v ponedeljek, 7. junija,  
ob 17. uri v Gorjanskem domu 
Informacije in prijave na tel. 041 353 572 ali e-naslov: 
organizacija.tecajev@gmail.com.

• TAKTIČNA VAJA GASILSKIH ENOT OBČIN 
GORJE IN BLED ob praznovanju 90-letnice PGD 
Podhom 
v soboto, 12. junija, ob 17. uri v vasi Podhom 

• GORJE NA OLIMPIJADO - S KOLESOM V KOPER 
– akcija podore slovenskim športnikom v sklopu 
projektov KOLESARIMO.SKUPAJ in OLIMPIJS-
KA BAKLA NA POTI V TOKIO 
v soboto, 19. junija  
Kolesarjenje na trasi Gorje–Postojna–Koper 
Več o akciji spremljajte na FB-profilu Občine Gorje

• SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN DRŽAVNEM 
PRAZNIKU S PODELITVIJO OBČINSKIH 
PRIZNANJ  
v četrtek, 24. junija, ob 19. uri v Gorjanskem domu 
Občinska proslava v organizaciji Kulturnega društva 
Gorje 
Izvedba proslave bo potekala v skladu s priporočili in 
navodili NIJZ ter takrat veljavnih pogojev.

• TRADICIONALNI POHOD NA OBRANCO z  
ogledom SNEŽNE JAME v organizaciji  
Jamarskega društva Simon Zima Gorje 
v soboto, 26. junija zbor ob 8. uri na balinišču 
 v R'čici 
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

• PROSLAVA ob praznovanju 90-letnice PGD Pod-
hom 
v nedeljo, 27. junija, ob 14. uri pred gasilskim  
domom v Podhomu

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o. 
Hraše 19,  Lesce
www.anton-novak.si

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

aranžmaje ter aranžiranje daril. 
Velika izbira sveč.

DEŽURNA SLUŽBA: 040 887 169, 041 655 987, 040 887 112

NOVO   NOVO   NOVO   NOVO

CVETLIČARNA NOVAK 
pri pokopališču na Bledu

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.


