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Župan občine Gorje ter svetnice in svetniki
voščimo občankam in občanom občine Gorje
prijetno praznovanje občinskega praznika in
30-letnice samostojnosti Republike Slovenije.
Nosite sonce v srcu, saj
»koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan«.

OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO
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Spoštovane Občanke
in Občani,
vstopamo v praznični mesec.
Prazničen za našo državo in za
našo občino. 30 let smo že državljani samostojne Republike Slovenije in skoraj pol toliko je stara
naša Občina Gorje. Napredek v
teh letih je viden na državni in občinski ravni. Kvaliteta življenja se
je v splošnem zvišala, splošni življenjski pogoji so izboljšani
... Skratka, dobro nam gre in upam, da se vsi in vsak posameznik tega zavedamo.
Glede na to, da se epidemija umirja, se življenje postavlja
nazaj v tirnice in nizajo se dogodki, ki smo jih vsi tako pogrešali. Organizatorji prireditev ponovno delajo in nadaljujejo
z organizacijami tradicionalnih prireditev. Tudi občina bo
letos izvedla proslavo v živo z upoštevanjem priporočil in
navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Nekaj prijetnih dogodkov je bilo v občini že izvedenih.
Naj omenim in pohvalim organizatorje obnove križa ob
glavni spodnji cesti proti Zgornjim Gorjam. Zahvala župniku za podporo in koordinacijo obnove ter zahvala vsem
vključenim prostovoljcem in ostalim sodelujočim.
V iztekajočem mesecu je Prostovoljno gasilsko društvo
Podhom izvedlo gasilsko vajo v vasi Podhom. Vaje se je udeležilo kar 11 sosednjih društev in je odlično uspela. Pohvale
organizatorju, ki bo v tem mesecu praznoval 90 let obstoja.
Čestitke ob jubileju, predvsem pa HVALA, ker ste vedno tu
za nas!
Razlogov za praznovanje je torej ta mesec mnogo. Pravzaprav lahko vsak dan najdemo kak razlog za radost, veselje
in praznovanje.
Občankam in občanom čestitam ob prazniku Občine
Gorje in ob 30-letnici samostojne Slovenije. Spoštovani
Trubar je nagovoril: »Lubi Slovenci!« …. Naj nadaljujem: »…
Spoštujte sebe, svoj narod in domovino. Veljamo za pridne,
poštene, zanesljive in delovne ljudi. Bodimo dober sosed
svojemu sosedu in dnevi bodo lepi, lepši, …«
Prijetne praznike želim!
»»Vaš župan Peter Torkar

Naslednja številka Gorjanca izide 29. julija, prispevke na
naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 22. julija.

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana
Purkart; Člani časopisnega sveta: 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 nakladi 1.230 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribucija: 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

2

Gorje na olimpijado!
V soboto, 19. junija, je skupina Gorjank in Gorjancev prekolesarila pot od Gorij do Kopra. Župan Peter Torkar se je
namreč odločil, da bo v spodbudo k splošnemu športnemu
udejstvovanju prekolesaril to razdaljo, tudi v zahvalo vsem
občanom Gorij, ki so že bili ali pa še bodo udeleženci olimpijskih iger. Dogodek »Gorje na olimpijado« se bo simbolno
zaključil 12. julija, ko bo občino obiskala olimpijska bakla.
Del poti je v družbi gorjanskih olimpijcev prekolesaril tudi
minister za zdravje Janez Poklukar.
»»RP, foto Miro Zalokar
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Praznik občine Gorje
Ob občinskem prazniku bo župan Občine Gorje, Peter Torkar, na osrednji slovesnosti podelil občinska priznanja
in nagrade. Prejeli jih bodo:

Pavel Kobilica

Pavel Kobilica, rojen 28. 4. 1943, je
pričel svojo športno pot zelo zgodaj. Že
v 3. razredu OŠ je stopil na tekmovalne
tekaške smuči, ki jim je ostal zvest. Bil
je član mladinske in članske državne
reprezentance, dosegel je pomembne
uspehe na tekmovanjih, tako v panogi
teka na smučeh kot tudi v biatlonu. V
obeh panogah je bil večkratni državni prvak. Nikoli ni bil član olimpijske
državne reprezentance, naključja so
vedno botrovala temu, da je v kriteriju
vedno zaostal zgolj za eno mesto; ko so
šli na olimpijado trije predstavniki, je
bil Pavel 4., ko jih je šlo pet, je bil v kriteriju 6.
Po smrti legendarnega Lovra Žemve je v domačem športnem društvu
prevzel mesto trenerja. Kot trenerski
uspeh, ki ga velja izpostaviti, je nedvomno ta, da se je pod njegovo trenersko
taktiko na olimpijske igre v kategorijah teka na smučeh in biatlona uvrstilo
največ reprezentantov prav iz Športnega društva Gorje.
Ker letos Športno društvo Gorje
praznuje visok jubilej, je še kako prav,
da se kot zaslužnega člana izpostavi
posameznika, kot je Pavel Kobilica. Pavel je sicer tudi prejemnik Bloudkove
nagrade, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju športa v Republiki
Sloveniji. Želimo mu, da še dolgo ostane zdrav in uživa tako na kolesu kot na
smučeh!
Za uspešno preteklo delo v Športnem društvu Gorje in zasluge pri
športnih dosežkih gorjanskih športnikov podeljujemo Pavlu Kobilici
PLAKETO OBČINE GORJE.

Jože Veternik
Jože Veternik kot dolgoletni direktor zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske skrbi za strokovno podporo in kooperativno sodelovanje z vsemi subjekti
na področju zdravstva gorenjske regije
ter ima posluh za potrebe in odločitve
Zdravstvenega doma Bled.
Njegova prva zaposlitev je bila v
Službi družbenega knjigovodstva, krajše SDK. V Osnovnem zdravstvu Gorenjske se je zaposlil s 1. majem 1991.
Pred tem je bil od leta 1984 vodja finančno-računovodske službe Gorenjskega zdravstvenega centra. Delovno
mesto pomočnika direktorja v Osnovnem zdravstvu Gorenjske je opravljal
do februarja 1993, ko je bil zaradi daljše bolezni direktorja imenovan na delovno mesto vršilca dolžnosti direktorja zavoda, leta 1994 pa ga je svet zavoda
s soglasjem vseh občin, soustanoviteljic OZG, imenoval za direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.
Sodeloval je na skupnih sestankih
županov gorenjske regije in nudil politično podporo zdravstvu naše regije.
Kot direktor OZG je pri odločitvah
in potrebah blejskega zdravstvenega
doma vse obdobje stal ob strani direktorju ZD Bled, mag. Leopoldu Zoniku.
Aktivno je bil in je še vključen v številne organe Združenja zdravstvenih
zavodov, kjer je trenutno član upravnega odbora in predsednik Komisije
zdravstvenih domov. V svojem prostem času se veliko ukvarja z rekreativno športno dejavnostjo (smučanje,
kolesarjenje, hoja v hribe), zbira stare
razglednice od časa nastanka prvih do
konca II. svetovne vojne. Specializiral se je na zbirko Kranja in Kamnika,

najstarejša razglednica v njegovi zbirki je bila izdana leta 1889. Že 22 let je
aktiven član Lions kluba Kranj, saj rad
pomaga ljudem v stiski.
Za dolgoletno uspešno delo v
javnem zavodu OZG in odlično sodelovanje z občino Jožetu Veterniku ob njegovi upokojitvi podeljujemo PRIZNANJE OBČINE GORJE.

Eva Urevc

Eva Urevc je letos postala najboljša
gorjanska smučarska tekačica vseh časov. To je dosegla z zmagovalnimi stopničkami v svetovnem pokalu, z zmago
v svetovnem pokalu ter bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. To so
dosežki, ki nam še danes jemljejo sapo.
Dosežki, ki niso samo fenomen za Gorje, pač pa za celo Slovenijo oziroma cel
svet. Težko dosegljivi, težko ponovljivi,
težko nadgradljivi.
Eva je s tekom na smučeh začela v
mladih letih. Njen talent se je kazal že
na šolskih testiranjih, kjer na večni lestvici učenk OŠ Gorje še danes zaseda
najvišja mesta. Poskusila se je tudi v
biatlonu, kasneje še v veslanju. Nazadnje se je zopet znašla v svoji prvotni
disciplini – teku na smučeh, kjer danes tako blesti. Med rehabilitacijo poškodbe kolena je vzljubila fitnes, ki je
postal njena strast in v katerem se kot
inštruktorica vidi po končani tekaški
karieri.
Eva, ter tudi njena celotna družina,
veliko časa preživi v naravi, uživa v ježi
s konjem ali sprehaja psa. Velja za prijazno, komunikativno punco, z veliko
željo po uspehu in napredovanju.
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Želimo ji še veliko uspehov in srečnih trenutkov v športu, saj s tem posledično osrečuje vse ljubitelje teka na
smučeh v Sloveniji, nedvomno pa prav
vse Gorjanke in Gorjance, ki zanjo stiskamo pesti.
Za izjemne dosežke v zimski sezoni 2020–2021 v disciplini teka
na smučeh podeljujemo Evi Urevc
PRIZNANJE OBČINE GORJE.

Ana Mulej
Ana Mulej se je rodila v enem izmed nemških taborišč 23. 7. 1945. Komaj tri tedne stara se je skupaj s starši
z vlakom vrnila v takratno Jugoslavijo.
Otroštvo je preživela v domačem kraju,
v vasi Podkum. Izšolala se je za kuharico v gostinski šoli v Zagorju. Komaj
22-letna se je preselila na Bled k teti
Žustovi, ki je bila lastnica gostilne Zadruga v Zgornjih Gorjah. Po porodniškem dopustu se je zaposlila v Gozdnem gospodarstvu Bled kot glavna
kuharica in tam ostala do upokojitve.
Med kuhanjem v gostilni Zadruga
je spoznala moža Joža Muleja, krojača iz Zgornjih Gorij. Krojaštvo Mulej
je bilo uspešno podjetje od leta 1920.
Na začetku so krojili moške kostume,
uniforme za gasilce, pevske zbore in
tudi za Gorjansko godbo. Ko sta se Ana
in Jože leta 1980 preselila v Spodnje

Gorje v novo hišo, je Jože kmalu pričel
s šivanjem pravih gorenjskih narodnih
noš. Oblekli so več kot sto ansamblov.
Glas o kvalitetni izdelavi narodnih noš
je segel do ansamblov iz Avstrije, Nemčije, Švice in celo Amerike. Med najbolj
poznanimi glasbeniki, ki so se oblekli
v nošo iz Krojaštva Mulej, so Slavko
Avsenik, Franc Koren, Franc Košir,
Franc Mihelič, Jože Antonič, Ivanka
Kraševec in Šerbi.

Poskrbeli so, da je šel od Muleja vsak
čeden in bogato oblečen. Ana je s »franžicami« okrasila vse rute in »lajbče«, s
štirko pa je polikala srajce in »ošpetlje« (ženska bluza). Bili so natančni pri
izdelavi. Dandanes, ko Ana vidi narodno nošo, hitro opazi pomanjkljivost,
površnost in odstopanja od originalne
gorenjske narodne noše. V njeni zbirki,
stari gorenjski kmečki skrinji, najdemo
tudi več kot 150 let stare svilene rute in
ošpetlje, kar je nadvse dragocena zbirka. O samih številkah sešitih narodnih
noš izpod rok krojača Joža Muleja in
njegove žene Ane je nemogoče govoriti,
ker jih tudi prešteli niso nikoli, vendar
če pomislimo, da so 50 let izdelovali narodne noše, lahko vemo, da je številka
ogromna.
Pri Kulturnem društvu Gorje velja
za gonilno silo sekcije narodnih noš.
Obvesti in organizira sodelovanje njenih članov in članic na vseh prireditvah
in otvoritvah v domači občini. Nemalokrat jih je peljala na povorko narodnih
noš v Kamnik in Beljak. Marsikdo v
Gorjah in bližnji okolic je mnenja, če
ne bi bilo Mulejeve Ančke, le kdo bi
skrbel za narodne noše v Gorjah.
Za dolgoletno delovanje na kulturnem področju in ohranjanje tradicije gorenjske narodne noše podeljujemo Ani Mulej PRIZNANJE
OBČINE GORJE.

Obnovljena sveta znamenja

Ob gorjanskih cestah in poteh je posejanih okrog sedemdeset kapelic, razpel in drugih svetih podob. Naši predniki so
jih postavljali v priprošnjo in zahvalo, pa tudi na na mestih,
kjer se je zgodilo kaj posebnega, npr. rešitev, nesreča ali kaj
podobnega. Ti majhni elementi sakralne arhitekturne dediščine nas na naših vsakodnevnih poteh spomnijo na Boga
ter se hkrati čudovito spajajo z okoljem in bogatijo našo kulturno krajino. Vedno se najdejo posamezniki, ki vrednost
znamenj prepoznajo in se potrudijo za njihovo obnovo.
V zadnjem letu smo v župniji Gorje blagoslovili tri ob-
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novljena znamenja. Že v juniju 2020 je zasijal nov omet na
Petelinovi kapelici za Borštom na Poljšici. Sezidana je bila
leta 1945 v zahvalo za srečno vrnitev iz nemške vojske, a ker
je njen graditelj že pred več leti umrl, se je za obnovo zavzela družina Jakovljević in jo srečno pripeljala do konca. Tudi
kip Marije Brezmadežne je bil po zaslugi različnih dobrotnikov in župnije deležen restavratorskega posega.
V letošnjem letu sta bili temeljito obnovljeni dve razpeli. Na praznik svetega Rešnjega telesa, 3. junija, smo najprej
blagoslovili Kobavov križ ob cesti proti Poljšici. Postavljen
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je na mestu, kjer je sredi 18. stol. v nesreči človek umrl pod
konjskimi kopiti. Pri njem se redno ustavi telovska procesija. V istem večeru je blagoslov prejel tudi Kovačev stog z
znamenjem križa na strehi.
V nedeljo, 13. junija, natanko 124 let po postavitvi (13. junija 1897, ko je bila prav tako nedelja), pa je bil ob lepi udeležbi župljanov blagoslovljen véliki križ ob cesti iz Zgornjih
proti Spodnjim Gorjam. Zaradi popravila opornega zidu in
lažje dostopnosti smo ga v zglednem sodelovanju z Občino

Gorje sedaj postavili nekoliko više, nad sprehajalno stezo.
Najbrž je to že drugo ali tretje razpelo na tem kraju, saj naj bi
se po legendi tu ustavili in zaradi močvirnih tal obrnili turški konjeniki. Sedaj pa Kristus s križa blagoslavlja in varuje
vse, ki se tam mimo vozimo v svojih jeklenih konjičkih.
Pri obnovah je sodelovalo lepo število prostovoljcev in
dobrotnikov – vsem velja iskrena zahvala!
»»Župnija Gorje

Praznovanje 90-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Podhom
Prostovoljno gasilsko društvo Podhom v letošnjem letu
praznuje pomemben praznik. Mineva namreč 90 let, kar so
se v takratnem hotelu Hom ob železniški postaji Podhom
zbrali vaški veljaki in se dogovorili za ustanovitev Gasilske
čete Podhom. S tem dogodkom se je pričela pisati pestra zgodovina našega društva.
Začetki delovanja so bili sila skromni. Iz zapiskov lahko razberemo, da so pred drugo svetovno vojno v Podhomu
imeli le ročno brizgalno, nekaj cevi, nekaj gasilskih pasov in
par gasilskih oblek. Že takrat pa jih je povezovala močna volja in želja pomagati sovaščanom v nesreči. Starejši vaščani
pravijo, da je bilo lepo gledati podhomske fante in može, ki
so v teh časih ob nedeljah korakali po vasi.
Danes je v Prostovoljno gasilsko društvo Podhom včlanjenih 117 članov. Tudi opremljenost gasilske enote se je zelo
spremenila, saj ima danes društvo dve gasilski vozili. Eno je
kombi za prevoz gasilskega moštva z gasilsko oznako GVM-1,
drugo pa je večje gasilsko vozilo z vodo, ki ima gasilsko oznako GVV-2. Obe vozili sta novejši in dobro opremljeni.

Slika 2: Gasilci med vajo
Delovanje gasilskih enot na vaji sta si ogledala tudi župana občin Bled in Gorje. Z zanimanjem sta spremljala njihove
prihode, razporeditev za delo ter izvajanje postopkov gašenja in reševanja.

Slika 1: Gasilski dom v Podhomu
S pripravami na letošnje praznovanje smo pričeli že v
lanskem letu. Zbirali smo gradivo in se pripravljali na izdajo knjižice »90 let PGD Podhom«. Publikacija je prišla iz tiskarne v mesecu februarju. Tudi z obnovo gasilskega doma
v Podhomu smo pričeli pravočasno in prav v teh dneh dom
dobiva novo podobo. Tako bo pripravljen na proslavo, ki jo
bomo izvedli 27. junija.
V soboto, 12. junija, smo v vasi pripravili večjo gasilsko
vajo. Na njej so sodelovala prostovoljna gasilska društva iz
občin Gorje in Bled ter policisti Policijske postaje Bled. Scenarij vaje je predvideval, da je v strnjenem delu vasi Podhom
prišlo do požara, ki se je nato zaradi vetra hitro razširil na
sosednje stavbe. Naloga gasilcev je bila, da so namišljen požar omejili ter ga tudi pogasili.

Slika 3: Gostje med ogledom vaje
V četrtek, 17. junija, smo v Gorjanskem domu pripravili
slavnostno sejo organov društva. Na njej smo podelili društvena priznanja aktivnim članom društva ter zahvale tistim
krajanom, ki sicer niso člani društva, a so nam vedno pripravljeni pomagati pri urejanju gasilskega doma.
Najpomembnejši del praznovanja bo potekal v nedeljo,
27. junija. Od 14. ure dalje bo v vasi Podhom potekala parada
gasilcev in gasilskih vozil, nato pa proslava s podelitvijo gasilskih priznanj in odlikovanj. Po proslavi bo nastop Godbe
Gorje ter družabno popoldne ob glasbi ansambla Slovenski
pozdrav. Vse občane Gorij vabimo, da si prireditev ogledajo.
»»Jakob Por, predsednik PGD Podhom
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»Osveženo« igrišče pri Gorjanskem domu
Na pobudo uporabnikov igrišča pri
Gorjanskem domu smo zamenjali table
za košarko z obročem in mrežico. Prav
tako smo s talnimi označbami na novo
označili igrišče za košarko in mali no-

gomet. Glavni pobudnik je bil Matjaž
Ličef, znan kot Tašo. Matjaž pa ni bil le
pobudnik, temveč je tudi prostovoljno
pomagal pri zamenjavi tabel in obnovi
talnih označb. Matjažu se zahvaljuje-

mo in z veseljem pričakujemo njegove
nove ideje. Nekaj je že podanih in jih
bomo realizirali v naslednjem letu.
»»Martina Hribar Brus

Telovo
Slovesni praznik sv. Rešnjega telesa
in krvi smo obhajali prvi četrtek v juniju, procesija pa je bila na nedeljo, kjer
smo ob koncu sv. maše iz cerkve ponesli Jezusa in prosili za blagoslov polj
in travnikov. V začetku procesije so za
križem hodili prvoobhajanci in drugi
otroci z nabranim cvetjem v košaricah.
Možje in fantje so nesli bandere in prapore, Jezus pa je bil navzoč med nami
v monštranci. Ustavili smo se ob štirih
okrašenih in skrbno pripravljenih oltarjih, kjer so prvoobhajanci najprej
posuli cvetje. Župnik je pri vsakem
oltarju kleče počastil Najsvetejše in
prebral odlomek evangelija. Boga smo
prosili za zaščito in pri vsakem oltarju
prejeli blagoslov. Pri zadnjem oltarju
je g. župnik podelil blagoslov na štiri strani neba za priprošnjo in zaščito
vsega kraja.
»»Župnija Gorje

Srečanje s predsedniki društev upokojencev Zgornje Gorenjske
Na povabilo predsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Roberta Plavčaka je bilo maja
organizirano srečanje s predsedniki
upokojenskih društev Zgornje Gorenjske (od Rateč do Krope). Sestali so se v
prostorih Društva upokojencev Bled.
Sestanka so se udeležili predsedniki
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društev Bled, Bohinjska Bistrica, Brezje – Mošnje – Ljubno, Dovje – Mojstrana, Gorje, Javornik – Koroška Bela,
Jesenice, Kamna Gorica, Kranjska
Gora, Kropa, Lancovo, Lesce, Podnart,
Radovljica, Rateče – Planica, Stara Fužina – Studor, Zasip in Žirovnica. Srečanje je bilo organizirano z namenom,

da vodstvo PZDU Gorenjske vzpostavi
tesnejše povezave s svojimi društvi in
se podrobneje seznani z njihovim delovanjem, programi, dobrimi praksami
in predvsem s težavami, s katerimi se
srečujejo pri svojem delu in tudi v času
epidemije covid-19.
»To je bilo tudi prvo osebno sreča-
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nje v času epidemije, saj so bili do sedaj
programi in aktivnosti društev zamrznjeni. V aktivni razpravi so predsedniki predstavili svoje delo in probleme v
času epidemije. Slednje so se pokazale
predvsem v upadanju in staranju članstva, v kadrovanju, v težavah pri upravljanju in izplačilih posmrtninskega
sklada, v prostorskih stiskah in finančni krizi posameznih društev. Predvsem
so vsi izrazili željo po čim prejšnjem
druženju in izvajanju programov, tako
na lokalnem kot državnem nivoju,« je
vsebino s srečanja strnil Robert Plavčak. Obenem je zbranim zagotovil vso
podporo in pomoč ter predlagal, da
v lokalnem okolju stkejo čim boljše
povezave z občinami, ki jim lahko kot
pomoč pri njihovem delovanju ponu-

dijo predvsem svoje prostore, objave v
lokalnih časopisih in tudi finančno pomoč ob posebnih pogojih. Prav tako so
že bili objavljeni razpisi za organizirana srečanja upokojencev Gorenjske po

programu in v okviru možnosti zaradi
še trajajoče epidemije. Srečanja s predsedniki društev se bodo nadaljevala,
predvidena so še v Komendi in Kranju.
»»Karmen Sluga

Julij v vrtu
Julijski čas s svojimi sončnimi dnevi pospešuje fotosintezo, s procesom
si rastlina zagotovi več hrane, nam da
več kisika. Z vročimi dnevi pa je izhlapevanje vode iz tal in rastlin največje,
zato poleti tla vedno plitvo obdelamo.
Pri obdelavi tal pazimo, da ne poškodujemo korenin. Priporočljivo je zalivati vedno zjutraj, da se listi tekom
dneva osušijo, s tem je manj možnosti
za pojav glivičnih in bakterijskih bolezni. Letos je v tleh veliko ogrcev, ličink
majskega hrošča in zaradi preobilice
dežja veliko polžev, pazimo tudi na pojav listnih pegavosti.

V poletnem dnevu bomo uživali v
družbi cvetočih trajnic, po cvetenju
odrežemo vse odcvetele dele rastlin,
dognojujemo jih glede na njihovo zahtevnost. Za krepitev rastlin je izredno
pomemben kalcij, saj krepi celične
stene, rastline so bolj odporne tudi
na vdiranje povzročiteljev bolezni. V

juliju še dognojujemo z dušikom, v
poznih poletnih mesecih gnojenje z
omenjenim gnojilom počasi zmanjšujemo, saj bodo rastline rasle, težave so
predvsem pri lesnatih rastlinah, ki ne
bodo pravočasno olesenele in bodo pozeble. Pri bledici listov pomislimo na
železo, rastline nam bodo ob dodatku
železovih kelatov hvaležne. Pri izboru gnojil vedno preberimo navodila,
pomembni dejavniki so vrsta rastline,
razvojna faza rastline, vrsta tal, količina padavin, založenost tal s hranili in z
organsko maso. Delež organske mase
je v tleh zelo pomemben, tla obdržijo
boljšo strukturo, v takšnih tleh je več
mikroorganizmov, več vode, hranil,
spojin, kot so aminokisline, hormoni
in vitamini.
Poleti je na vrtu največ pridelkov, ki
vsebujejo veliko za zdravje pomembnih snovi. Včasih slišimo, da ima zelenjava antioksidativne lastnosti, največkrat zasledimo fenole, ki so skupina
sekundarnih metabolitov, so mikronutrienti v človeški prehrani plodovom
dajejo posebno barvo, okus in trpkost.
Antioksidanti zavirajo oksidacijske
procese, kjer kot stranski produkti nastajajo prosti radikali, ki pa so zdravju
škodljivi. Zagotovo več koristnih snovi
vsebujejo pridelki, pridelani na naravi
prijazen način.
Poleti osipavamo por, paradižnik,
krompir, zelje. Strižemo žive meje ter
spomladi cvetoče grmovnice. Odcvetele cvetove vrtnic vedno odstranimo
z vključno dvema zadnjima listoma. V
juliju sejemo motovilec, rukulo, črno
redkev, repo, podzemno kolerabo,
kitajsko zelje, endivijo, radič, ponovno sejemo korenček, peteršilj, blitvo,
rdečo peso, nizek fižol in grah. Ne pozabimo na sajenje brstičnega ohrovta.

Rastlina nas bo s svojimi brsti razveseljevala od oktobra pa vse do marca.
Pravi okus dobi šele po prvi slani. Sadimo ga vsaj 50 cm narazen med vrstami
in znotraj vrste, čim globje, običajno
do višine prvih pravih listov. Posadimo ga po spravilu česna, priporočljivi
predhodni posevki so por, korenček,
špinača, odsvetuje se sajenje po krompirju, paradižniku in kapusnicah.
Pri brstičnem ohrovtu bodimo pozorni na pojav kapusovega belina, škodo delajo v fazi gosenice, in na pojav
bolhačev, njihove poškodbe bomo spoznali po majhnih luknjicah v listih. Na
prazne grede sejemo rastline za zeleno
gnojenje, letos je še kako dobrodošla
facelija, medovita rastlina. V drugi polovici meseca že sadimo tudi endivijo in
radič. Večkrat se pojavi vprašanje, kako
razmnožiti sobne rastline, ki olesenijo
in so v spodnjem delu povsem brez listov. Idealen način je zračno grobanje,
pri katerem z ostrim nožem zarežemo
v les, običajno pod očesom. Pod nodij
pritrdimo vrečko, vanjo damo mah ali
vlažno šoto, ki bo zadrževala vlago. Na
ranjeno površino damo hormone za
hitrejše koreninjenje in zgoraj vrečko
z mahom zavežemo. Ko je mah prepreden s koreninami, novo nastalo ukoreninjeno rastlino ločimo od matične
rastline. Grobanje sodi med vegetativne načine razmnoževanja, kar pomeni, da bo nova rastlina povsem enaka
matični rastlini. Navadno in kitajsko
grobanje pa izvajamo pri grmih, tudi za
zapolnjevanje praznih mest v vinogradu. Izvajamo ga spomladi in jeseni. V
poletnem času cepimo na T-okulacijo,
podlago zarežemo v obliki črke T, vanjo vstavimo cepič, ki je le oko žlahtne
sorte, cepljeno mesto povijemo.
»»Nataša Kunstelj, BC Naklo
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Za večno ujeti trenutek

Fotografija je za večno ujeti trenutek v času in prostoru, če tako pomislimo, gre zares za nekaj enkratnega,
neponovljivega. Motivika, ki je pripeljala fotografa do pritiska na sprožilec,
pa je bila in je sila raznolika. Če hudo
posplošim, bi se našlo od veselih, slovesnih, pomembnih, romantičnih,
umetniških, raziskovalnih, dokumentarnih, tja do prelomnih, pa tudi žalostnih dogodkov, ki so, tako ali drugače,
sestavni deli življenjskih usod. Pred
časom mi je oko obstalo na 105 let stari, črno-beli fotografiji, s katero me je,
ob obisku očeta, seznanil sovaščan Kristl Ogris. Na njej so gorjanski fantje za
časa prve svetovne vojne. Fotografija,
ki jo lahko umestimo kot dokumen-

Združenje borcev za
vrednote NOB
Radovljica
Koordinacijski odbor
veteranskih organizacij za
Gorenjsko
Organizacijski odbor
spominskih pohodov na Triglav
Obvestilo!
Združenje borcev za vrednote
NOB Radovljica in odbor veteranskih organizacij – Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze
policijskih veteranskih društev
SEVER ter Zveze Slovenskih častnikov – organizira 9. in 10. julija
2021 že 35. jubilejni spominski
pohod na Triglav. Na pot se bo
krenilo v petek, 9. julija 2021, ob
6. uri z Rudnega polja. Zaključna
prireditev s kulturnim programom bo v soboto, 10. julija 2021,
ob 13. uri na Rudnem polju na
Pokljuki. Slavnostni govornik bo
predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Marijan Križman.
»»Organizacijski odbor
spominskega pohoda na Triglav.
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tarno, je bila posneta v Judenburgu
20. avgusta 1916. Na njej so: Janez Jan,
Anton Pretnar, Viktor Korbar, Janez
Šimunič, Jakob Kogoj, Janez Cundrič,
Franc Korbar, Simon Pretnar, Alojz
Prešern, Jakob Poklukar, Jožef Po-

klukar in Simon Hudovernik. Tragiki
vojne in vseh vojn navkljub, vzorno
zabeleženi dokument časa, s krajem,
datumom in zapisi prisotnih na hrbtni
strani fotografije.

»»Marjan Zupan

Spet kliče nas venčani maj
Šmarnice so, kljub dolgemu premoru, ko smo bili omejeni le na družinske
obrede, otroci in odrasli množično in z
velikim veseljem obiskovali. Izkazalo
se je, kako željni smo druženja in skupne molitve. Majska šmarnična pobožnost za otroke je tokrat potekala na
prostem, pol ure pred sveto mašo, kjer
se je vsak dan zbiralo okoli 50 otrok.
Naslov letošnjega branja je bil Svetniki
so čisto (ne)navadni ljudje, kjer je an-

gelček Serafinček otrokom razlagal o
svetih ljudeh. Tako so otroci pri šmarnicah vsak dan spoznali enega svetnika,
njegovo življenje in delovanje. Povedano je bilo, da so svetniki preprosti ljudje, ki imajo prav tako kot mi svoje posebnosti in napake, vendar so vse svoje
življenje predali Bogu. Tako naj bo tudi
cilj vsakega kristjana postati svetnik.
»» Župnija Gorje
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Zatrnik pozimi obratoval,
tožba zoper Občino Gorje
zavržena
V minuli zimi so na smučišču Zatrnik obratovale naprave Medo, Bambi
in Zajček, na katerih je v zimski sezoni 2020/2021 kljub omejitvam zaradi
epidemije smučalo več kot 1500 smučarjev.
V okviru projekta »Gorski center
Zatrnik« načrtujejo gradnjo sedežnice na Hotunjski vrh, a bo pred tem
potrebno sprejeti državni prostorski
načrt. Pri sprejemu tega načrta bosta
sodelovali tako občina Gorje kot tudi
občina Bled, saj del smučišča (Berjanca) leži tudi v blejski občini.
Družba RTC Zatrnik načrtuje, da
bodo potem, ko bodo z občino Gorje
sklenili koncesijsko pogodbo, najprej
obnovili vlečnico Plana 1, ki je tudi najdaljša. Kot so zapisali, pravnih ovir za
podelitev koncesije ni, saj je Upravno
sodišče RS pred kratkim odločilo, da
je sklep gorjanskega občinskega sveta z dne 23.12.2020 o tem, da vlečnice
niso v javnem interesu, brez pravnega
učinka. Kot je razvidno iz razsodbe, pa
je Upravno sodišče tožbo družbe RTC
Zatrnik proti občini Gorje zavrglo.
Z lastniki tistih zemljišč, po katerih potekajo smučarske proge in trase
vlečnic, za katere so obratovalna dovoljenja že pridobljena, so pogodbe že
sklenjene. Z ostalimi lastniki zemljišč
bodo po navedbah družbe RTC Zatrnik
v skladu z Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb pogodbe sklepali
po pridobitvi koncesije s strani občine
Gorje. Težave pa znajo nastati pri lastnikih zemljišč, ki ne bi želeli podpisati dogovora o uporabi zemljišča. Zoper takega lastnika bi namreč občina
morala sprožiti postopek razlastitve za
vpis javne služnosti. Obstaja še vprašanje zadostne količine vode za zasneževanje in prostora za parkiranje, saj v
trenutnih prostorskih planih, razen ob
cesti pred prvim tunelom, ni predvidenega območja za parkiranje. V skladu
z veljavno zakonodajo pa na območju
TNP ni dovoljeno parkirati na kmetijskih zemljiščih.
»»Romana Purkart

3. julija na Bledu
množično cepljenje za vse,
brez naročil
Občina Bled in civilna zaščita občin
Bled in Gorje pod okriljem Zdravstvenega doma Bled organizirata množično cepljenje za vse, ki bo v telovadnici

osnovne šole Bled v torek, 3. julija,
od 8. do 12.30 ure. Na to cepljenje se
ni treba prijaviti, cepili pa bodo s cepivom astra zeneca. Parkirišče bo na
voljo pri osnovni šoli oziroma nasproti
pokopališča.
»»Romana Purkart

Uradne ure Krajevnega
urada Bled
Uradne ure Krajevnega urada
Bled so v prostorih Občine Bled
vsako sredo med 8. in 12. ter 13. in
17. uro.
Za pridobitev digitalnih potrdil
in smsPASS-a predhodne prijave
niso potrebne, za vse ostale zadeve
pa je potrebna predhodna najava.
Kontakt: UE Radovljica 04 5371600.

Ta veseli knjižni svet

V vseh enotah Knjižnice A. T. Linharta Radovljica je od oktobra 2020
do maja 2021 potekala bralna akcija za
spodbujanje branja Ta veseli knjižni
svet, s katero smo že enajstič svojim
bralcem ponudili izbor knjig, ki širijo obzorje, spreminjajo naš pogled na
svet in hkrati nudijo jezikovni in vsebinski izziv. Bralke in bralci so lahko
izbirali med izpovedmi izjemnih žensk, ki so in še spreminjajo svet, in knjigami o podsaharski Afriki. Spoznavali
so njene ljudi, kulturo in običaje ter
navdušenje delili z najmlajšimi ob prebiranju afriških pravljic. Dodali smo še
dela petih mojstric poezije.
Bralne navade odraslih se spreminjajo. Odvisne so od trenutnega razpo-

loženja, razpoložljivosti prostega časa
in splošne družbene klime, ki je ali pa
ni naklonjena branju. Vse udeležence
bralne akcije lahko pohvalimo, njihove
bralne navade so za vzor. Kar 106 bralk
in bralcev je v sedmih mesecih prebralo najmanj sedem predlaganih del.
Skupaj so prebrali 1214 knjig. Najbolj
prizadevna bralka, ki jih je zabeležila
celo 86, obiskuje knjižnico v Kropi.
Sodelujoči so knjige hkrati tudi
ocenjevali in zapisali svoje misli in razmišljanja. Najbolj brani so bili romani
Kot bi Luna padla na glavo (Tadej
Golob), Prikupna struparka (Arto
Paasilinna), Tu je bila Britt-Marie
(Fredrik Backman) in Luciferka (Svetlana Makarovič, Matej Šurc). Prav
Golobova monografija o igralki Mileni
Zupančič je izzvala nekatere res iskrene misli. Bralka iz Radovljice je zapisala: »Imela sem občutek, da sedim z
njo pri kavi in da klepetava o minulih časih,« za Svetlano Makarovič pa
je bralka iz Bohinjske Bistrice pripomnila: »Večna upornica, ki se ne želi
ukalupiti in ji ni mar, kaj si drugi
mislijo o njej.«
Največ ocen odlično je prejel roman Kita (Laetetia Colombani), ki življenja treh žensk preplete v kito usode ali, kot je zapisala bralka iz Begunj:
»Odločen človek lahko v življenju
doseže ali premaga marsikaj.« Med
domačimi avtorji je poleg omenjenih
življenjepisov izstopal še roman Klošarka z Miklošičeve (Tanja Mlakar),
za katerega je bralka z Bleda pripisala:
»Že dolgo me ni kakšna knjiga tako
pretresla.«
Zahvala bralke iz Bohinjske Bistrice v obliki »Naj za konec povem kaj
lepega: Veselite se vsega. Meni je v
veselje Ta veseli knjižni svet.« na
najlepši način zaokroži letošnje branje
in pokaže, da je bil naš namen v celoti
uresničen.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo
za sodelovanje in sporočamo, da bodo o
prevzemu več kot zaslužene nagrade in
priznanja za sodelovanje obveščeni po
pošti, ostale pa vabimo, da se nam jeseni pridružijo ob novem, prav tako skrbno sestavljenem izboru zanimivih del.
»»Barbara Klinar
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Poletavci in NajPoletavci 2021
Z začetkom poletja in šolskih počitnic se ponovno začne bralna akcija
Poletavci-poletni bralci in NajPoletavci, in sicer od 10. junija do 10. septembra 2021.
Deseto leto jo vodi Mestna knjižnica Ljubljana, ki se ji je pridružilo 16
slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
se Poletavcem pridružuje osmič.
Več o Poletavcih in priporočenih
knjigah za mlade bralce izveste na skupni spletni strani www.poletavci.si.
Poletavci so otroci od 7. do 12. leta
starosti. Med počitnicami berejo knjige, revije, stripe in izpolnjujejo bralni
dnevnik. Njihova naloga je brati pol
ure na dan. S tem ohranjajo branje kot
dobro navado in zabavno pustolovščino v svet zgodb. Dobre bralne navade
otroku pomagajo do boljšega razume-

vanja teksta in pripomorejo k hitrejšemu branju. Zgibanke Poletavci dobijo
v splošnih knjižnicah v občinah Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Nekaj jih
je na razpolago tudi v šolskih knjižnicah.
NajPoletavci so najstniki od 13. do
16. leta starosti. Njihova naloga je prebrati 3 knjige med počitnicami in vpisati naslove v obrazec na spletni strani
radovljiške knjižnice www.rad.sik.si.
Opišejo še eno osebo, ki jim je bila v
knjigi najbolj všeč.
Na koncu poletja vsi sodelujoči
prejmejo priznanje, rdečo majico in
sodelujejo v nagradnem žrebanju za
elektronski pikado, ki ga podarja podjetje Hervis.
"Pol ure branja na dan prežene
dolgčas stran!"

Mlekastični teden v Vrtcu Gorje

Vrtec Gorje sodeluje v programu
Ekošola, znotraj katerega je aktivno
sodelovalo vseh 7 skupin. Tudi letošnje
leto je bilo glavno geslo »Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati
sebe«.
Poleg razvrščanja odpadkov in zbiranja odpadnega papirja smo letos prvič sodelovali tudi v projektu Ne zavrzi
oblek, ohrani planet. Otroci skupin Miške in Pikapolonice so prinašali stare/
ponošene majčke, iz katerih so izdelovali zapestnice ter eko vrečke za ponovno uporabo. Otroci skupine Veverice so aktivno sodelovali pri opazovanju
deževnikov v projektu Moj dom – deževnik od blizu. Najbolj pa smo letos
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ponosni na naš skupni projekt, ki smo
ga poimenovali Mlekastičen teden. 1.
junija namreč obeležujemo svetovni
dan mleka in strokovne delavke smo se
odločile, da ne bomo praznovali samo
ta dan, ampak bomo mleku posvetili
celoten teden, od 31. maja do 4. junija.
O mlekastičnem tednu smo seznanili starše z manjšim plakatom pred
vstopom v vrtec, tako da smo zapisali,
katere vse dejavnosti bodo potekale
znotraj posameznih skupin. Ta teden
smo imeli tudi jedilnik, katerega rdeča
nit je bilo mleko. Pripravili so ga naši
kuharji z vodjo prehrane, Asjo Sodja,
za kar se jim zahvaljujemo. Izkoristili
smo naravne danosti in lepote našega

kraja ter obiskali bližnje pašnike, kjer
smo si lahko ogledali krave, koze in
ovce. Otroci skupine Miške so se odpravili tudi do Vrta okusov, kjer nas vedno zelo prijazno pričakajo in čutimo,
da smo dobrodošli, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se tudi kmetiji Repečnik (skupina Medvedki), Bavantovi kmetiji (skupina Čebelice) in Pr'
Dornikovih (skupina Miške), ker smo
lahko en dopoldan preživeli pri vas;
čudovito je opazovati otroke in njihov
odnos do živali.
Naši najmlajši, otroci skupine
Slončki, so prebirali knjigo o kravici
Katki, izdelali svojo kravico iz odpadnih škatel in sodelovali pri pripravi
palačink.
Tudi otroci skupine Miške so izdelali kravico iz odpadnih škatel, se igrali,
da jo molzejo, pogledali risanko o kravici Katki in se skozi zgodbico Svetlane
Makarovič: Kaj lahko mleko postane
pogovarjali o tem, kaj vse dobimo iz
mleka, sestavljali so sestavljanke iz živali, ki nam dajejo mleko, gledali, kako
se stepe sladka smetana in jo okušali
skupaj z malinami, v petek pa so izdelovali sirčke iz plastelina.
Otroci skupine Čebele so krave odšli pogledat tudi na pašnik, na svojih
daljših sprehodih pa so opazovali ovce
in koze. Izdelali so tudi lasten drobnjakov namaz.
Zakaj nam krava daje mleko, so skozi zgodbico spoznavali otroci skupine
Mucki, izdelali plakat Mleko in mlečni izdelki, pripravili domače maslo,
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sladoled in sadni mlečni napitek. Pri
molži krave, na prav poseben način, so
z veseljem sodelovali otroci skupine
Medvedki, ki so si ogledali tudi ekspe-

riment o mavričnem mleku ter iz tetrapakov mleka, ki so jih prinesli v vrtec,
izdelali tudi čudovite izdelke, okrasne
vaze in živalce. Otroci skupine Veveri-

ce so bili predvsem gurmani in okušali
različne vrste mleka, to je ovčje, kozje
in kravje. Mleko so pa tudi kisali in ga
prav tako okušali. Verjamemo, da so
njihove brbončice uživale. Tudi otroci
skupine Pikapolonice bodo sodelovali v aktivnostih, ampak v naslednjem
tednu, saj so ta teden uspešno opravili izpit rolanja. Obiskali bodo kmetijo,
pripravili in okušali sadne mlečne napitke ter pripravili tudi skutin namaz z
začimbami. Ob koncu lahko z veseljem
zapišemo, da nam je mlekastičen teden
uspel in morda bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. Fotografije vseh dejavnosti si boste starši
in stari starši lahko ogledali tudi v vetrolovu vrtca ter na naši spletni strani.
Lep eko – mlekastičen pozdrav.
»»Vzgojiteljica Klavdija Iveljić,
eko koordinatorka

Erasmus+ projekt OŠ Gorje
Virtualo srečanje

Kino na prostem

V sredo, 12. 5. 2021, smo se z učenci, ki sodelujejo v Erasmus+ krožku, srečali z učenci iz držav partneric – Španije,
Nemčije in Finske. Seveda je bilo srečanje virtualno prek
aplikacije wonder.me. Učenci so se v parih prijavili in “potovali” po sobah. Sobe so imele vsebine, kot so šolanje na daljavo in aktivnosti v popoldanskem času v času epidemije, kaj
bi spremenili, če bi bili vodja države, kaj bi vzeli na samotni
otok, pravice posameznika so omejene s pravicami drugega,
novi hobiji, nastali v času epidemije in kaj bi naredili/delali,
če ne bi bilo epidemije.
Na virtualno srečanje smo se pripravljali na krožku, kjer
smo razmišljali in se pogovarjali o določenih vsebinah. Zanimivo je bilo poslušati različna mnenja učencev in različne poglede na epidemijo. Večkrat smo razvili odlično konstruktivno debato. Vsi učenci so se na srečanju izkazali in
res odlično sodelovali. Tudi pogovor v angleškem jeziku jim
ni delal težav, nasprotno, bili smo najboljši. Srečanje bomo
ponovili jeseni. Vsi pa si zelo želimo, da bi tudi odpotovali v
Španijo ali Nemčijo.

OŠ Gorje že drugo šolsko leto sodeluje v Erasmus+ projektu Perspectives4Democracy. Osrednja tema projekta je
demokracija in ozaveščanje, da so enakopravnost, pravičnost in sodelovanje med ljudmi in narodi pomembni. Na izmenjavi v Pietarsaariju na Finskem februarja 2020 smo se
s prijatelji iz Nemčije, Španije in Finske domenili, da vsak
izmed nas v svoji domovini izpelje konkretno državljansko
akcijo. Učenci OŠ Gorje smo se odločili, da bomo organizirali občasen kino za mlade v Gorjanskem domu. Sestavili smo
peticijo, ki je ena temeljnih človekovih političnih pravic in
svoboščin in začeli z zbiranjem podpisov. K sodelovanju smo
povabili učence od 4. do 9. razreda, jim prebrali peticijo in jih
prosili za podpise. Podprli so nas tudi učitelji in gospa ravnateljica Mojca Brejc. Peticijo s podpisi smo ob koncu lanskega
šolskega leta odnesli županu g. Petru Torkarju, ki nas je lepo
sprejel, obljubil sodelovanje občine ter uporabo Gorjanskega doma v ta namen.

»»Jerca Šolar Rihtar

Zaradi ukrepov ob epidemiji covida-19 je nato projekt
nekoliko zastal. Vendar smo se z učenci v krožku kljub temu
celo šolsko leto redno srečevali, tako virtualno kot v živo.
Pregledali in prebrali smo Slovensko ustavo v stripu. Ob
osnovnih ustavnih pravicah smo razvijali naše poglede na
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svet in širili perspektive. Tudi peticijo smo želeli pripeljati
do konca in tako smo v sredo, 26. 5., ob 19. uri organizirali
Kino na prostem. S tem smo otvorili tudi našo novo šolsko
učilnico na prostem. Ogledali smo si mladinski film po našem izboru, pripravili prigrizke in pijačo.
Hvala g. Zorču, ki je prišel v imenu Občine Gorje in nam
prinesel pokovko, pomočnici ravnateljice Tatjani Pintar in
našima mentoricama Jerci Šolar Rihtar in Vesni Leban ter računalničarki Andreji Potočnik. Dogodka se je udeležilo veliko
učencev tretje triade in preživeli smo res lep filmski večer.
»»Katja Žvan, 9.r

Kolesarska dirka za veliko nagrado Gorij
Kolesarski klub Gorje bo 17. julija že 8. po vrsti organiziral mednarodno kolesarsko dirko za veliko nagrado Občine
Gorje.
Tekmovanje bo v vseh kategorijah na mednarodni ravni
in za pokal Slovenije.
Naslednji dan, v nedeljo, 18. julija, pa bo že 4. vzpon na
Pokljuko na progi od Zg. Gorij do Rudnega polja.
Tekmovanje bo v vseh kategorijah, poleg pa bodo tekmovali še amaterji in masters (M, Ž) za pokal Slovenije v vzponih za leto 2021.
Vzpona se lahko udeležijo tudi rekreativni kolesarji in
kolesarke brez licenc.
Kolesarski klub Gorje vabi na ogled tekmovanj in aktivno
udeležbo na vzponu.
»»Marjan Knaflič, KK Gorje

Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Ni kaj, pridni smo! Ob vseh obveznostih z zaključevanjem šolskih obveznosti – in teh sploh ni malo – ter ob vseh
ostalih prostočasnih dejavnostih imamo še čas in voljo za
skoraj vsakodnevni trening! In to kakšno voljo! Komaj čakamo, da se usedemo na kolo do Krme, da se z rolkami zapeljemo po Radovni, odpravimo na kros po gozdnih stezah ali
pa na strelski trening z zračno ali pa malokalibrsko puško na
Rudnem polju! Ne motijo nas ne dežne kaplje in ne junijska
pripeka z visokimi temperaturami. Vse to nas krepi in ohranja zdrave in trdne. Če pa včasih zmanjka kanček volje, so pa
vrstniki in prijatelji na treningih tisti, ki nas ženejo naprej.
Nekaj sprememb smo imeli v trenerskih vrstah. Mlajšo
skupino sta prevzeli Martina in Veronika, starejši dve vodi
Domen, pomagajo mu Martina, Veronika, pa tudi Miha. Naj-
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starejši pa so praviloma vsi po selekcijah, tako članskih kot
mladinskih. In zopet se je pokazalo, da spada domače športno društvo med najuspešnejše tekmovalne klube v Sloveniji, tako po številu članov v reprezentancah kot po samih
uspehih! Tudi vodstvo kluba ne počiva. Bili smo soorganizatorji pri kolesarski odpravi od Gorij do Kopra v podporo
slovenskim športnikom in olimpijcem. Pripravljamo se na
sprejem olimpijske bakle, ki bo v Gorje prispela 12. julija.
Jeseni pa še prireditev leta ob naši stoletnici. Vsega vam še
ne izdamo, bo pa vsekakor zanimivo! En lep športni pozdrav.
»»Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

Že 30 let
z vami

Samo 43,92€ s kuponom do 31.7.2021

POGREBNE STORITVE

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

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.

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
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JEZIKOVNI
TEČAJI

JEZIKOVNI
TEČAJI
angleščina
nemščina
POGREBNA
SLUŽBA

ZVONČEK

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031
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.

NOVO!

INŠTRUKCIJE

angleščina
INŠTRUKCIJE
nemščina
ang, nem, slo,
mat, fiz
JEZIKOVNI
TEČAJI
angleščina
nemščina

italijanščina

ang, nem, slo,
mat, fiz POLETNI PROGRAMI
ZA OTROKE

Več na:
www.rutina.si

INŠTRUKCIJE
ang, nem, slo,
mat, fiz

POLETNI
PROGRAM

Več na:
www.rutina.si

031 526 854 | info@rutina.si | www.rutina.si
031 526 854 | info@rutina.si
| www.rutina.si
031 526 854 | info@rutina.si
| www.rutina.si
Razgirana
poletna šola
26. – 30. 7.

UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB
TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Poletna šola s projektom

9. – 13. 8.

Več poletnih programov:
www.rutina.si

031 526 854 | info@rutina.si
W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com
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RENAULT S.A.S. RCS NANTERRE B 780 129 987. PHOTO : JAN STEINHILBER

Gorjanc

RENAULT
CLIO LIMITED
bogato opremljen
OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

NISSAN MICRA ACENTA

S 74 KW (100KM)
BENCINSKIM
MOTORJEM
OKRETNA.
INOVATIVNA.
URBANA.

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

12.990
129
€ €

ŽE ZA že za
*
ZIMSKE
LET
/mesec
PNEVMATIKE***
JAMSTVA**
*
z Renault
fleksi financiranjem
ŽE ZA
*
ZIMSKE
LET
REZERVIRAJTE
ugodnosti
do 1.150 €** TESTNO VOŽNJO
PNEVMATIKE***
JAMSTVA**
Ime
prodajalcanaslov
prodajalca
Tel:
0123
456
7890
možnost menjave vozila po 4 letih

5
5

12.990 €

4
4

www.imeprodajalca.si

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO

*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.
Delovni čas
xx-yy od
ponedeljka
do za
petka,
xx-yy
sobota kasko
in xx-yy
nedelja v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in
**1.150 € oglaševanih
ugodnosti
sestavljajo
popust
obvezno
in osnovno
zavarovanje
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
Ime
prodajalcanaslov
prodajalca
-2: Tel:
0123
7890
Kombinirana
poraba
goriva:
5,1 – 3,2 l/100
km. Emisije CO
115 – 85
g/km. 456
Emisijska
stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev:
in pogojih nakupa
je na voljo
na renault.si.
Poraba pri (x1011):
mešanem
ciklu:
5,1–7,8
l/100 km.
CO2: 116–142 g/km.
Emisijskaplin,
stopnja:
EURO6DFULL.
Emisija
NOx: 0,017–0,0338.
Vrednosti
meritev porabe
inprometa
emisij ustrezajo
standardu
meritev
0,08.
Ogljikov
dioksid
(COEmisije
) je najpomembnejši
toplogredni
ki povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije onesnaževal
zunanjega
zraka iz
pomembno
prispevajo
k WLTP.
2
Ogljikov dioksid
(CO2) jekakovosti
najpomembnejši
toplogredni
plin, ki povzroča
globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal
zunanjega
zraka
iz prometa
prispevajo
k poslabšanju kakovosti zunanjega
poslabšanju
zunanjega
zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam
prizemnega
ozona
delcev
PM10 in pomembno
PM2,5 ter dušikovih
oksidov.
Delovni
čask xx-yy
od povišanim
ponedeljka
do petka, xx-yy
sobotaozona,
in xx-yy
nedelja
zraka. Prispevajo
zlasti
čezmerno
koncentracijam
prizemnega
delcev
PM in PM2,5 terzdušikovih
oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z10akcijo CashPlan
Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”

www.imeprodajalca.si

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.
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:

www.renault.si
Renault
priporoča
(x1011):
0,08. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k
www.renault.si
2

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.

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IME
Jesenice,

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

naslov trgovca

PEUGEOT 2008
Čas je, da doživiš nekaj novega

Peugeot je v Sloveniji
član skupine Emil Frey

peugeot.si

*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100 STT (s kamero za vzvratno vožnjo,
oranžna Fusion barva) - 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 15.990 EUR; mesečni obrok je 175 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 8,48% 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 11.193 EUR; skupni znesek za plačilo 19.215 EUR; stranka v primeru
Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma
100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba v kombiniranem načinu vožnje
po WLTP ciklu: od 4,2 do 6,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 112 do 153 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0184 do 0,0460 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00035 do
0,00074 g/km. Število delcev: od 0,09 do 5,05. 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

15.990 €

*

KASKO ZA 1 €

AVTOSERVIS
AVTO
PARTNER
TRATNIK
d.o.o., Cesta
D.O.O.,železarjev
Ločica ob27,
Savinji
427049,
Jesenice,
3313 Polzela,
tel. 04 583
tel. 03
6660
570 26 40
PEUGEOT-SLO-oglas_SPARK-2008_A5_nve_v3.indd 1
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KOLEDAR PRIREDITEV
• 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. V skladu s trenutno veljavnimi omejitvami
mora obiskovalec prireditve izpolnjevati PCT pogoje.
Prosimo, da imate ob vstopu v prireditveni prostor in ves
čas prireditve nameščeno zaščitno masko.

• "KULTURNI POPOLDAN V POGLEJSKI CERKVI"
v organizaciji Turističnega društva Gorje
v soboto, 26. junija ob 16:30
Sodeluje Godba Gorje, Ženski pevski zbor KD Gorje z
Janjo Hvala, učenci OŠ Gorje in Društvo možnaristov in
pritrkovalcev iz Kamne Gorice.

• POHOD "BOSI PO ROSI" v organizaciji
Turističnega društva Gorje
v soboto, 26. junija ob 7. uri; zborno mesto pod
Poglejsko cerkvijo Pohod po prenovljeni Riklijevi poti z
interpretacijo in pomenom Riklijevega zdravilstva- vodi
T. Bregant.

• OBČNI ZBOR Gobarskega društva Gorje
v petek, 2. julija ob 18. uri v Gorjanskem domu

• TRADICIONALNI POHOD NA OBRANCO z
ogledom SNEŽNE JAME v organizaciji Jamarskega
društva Simon Zima Gorje
v soboto, 26. junija; zbor ob 08. uri na balinišču v R´čici
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

KUPON JULIJ

2021

10%
10%
10%
10%

NA IZBRANI ARTIKEL

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

2021

NA IZBRANI ARTIKEL

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

2021

NA IZBRANI ARTIKEL

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

• KOLESARSKA DIRKA ZA POKAL BLEDA in
VELIKA NAGRADA OBČINE GORJE za pokal
Slovenije v organizaciji Kolesarskega kluba Gorje
v soboto, 17. julija; Zgornje Gorje, Rudno polje
• VZPON NA POKLJUKO v organizaciji
Kolesarskega kluba Gorje
v nedeljo, 18. junija na progi Zgornje Gorje – Rudno polje

MCL Mesni center Luka d.o.o.,

vpis v šolsko leto
2021/22

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

AN I
TU DI V LJ UB LJ

Union center Bled, Ljubljanska cesta 11,
4260 Bled, tel.št. 04/57-80-121

PETJE

klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna

KITARA

Sedež:

klasična, električna in bas kitara

MCL Mesni center Luka d.o.o.,

HARMONIKA

Cesta Kokrškega odreda 26, 4294 Križe

Trgovine:

klavirska in diatonična

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

Kupon velja v juniju in juliju 2021 // Za kupce MCL parkiranje brezplačno
*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON JULIJ

• OLIMPIJSKA BAKLA NA POTI V TOKIO
v ponedeljek, 12. julija

Sedež:

Kupon velja v juniju in juliju 2021 // Za kupce MCL parkiranje brezplačno
*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON JULIJ

• PROSLAVA ob praznovanju 90. letnice PGD
Podhom
v nedeljo, 27. junija ob 14. uri pred Gasilskim domom
v Podhomu

KLAVIR

MUZIČARNA

GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

www.muzicarna.com
klemen.torkar@gmail.com
041 607 451

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

Kupon velja v juniju in juliju 2021 // Za kupce MCL parkiranje brezplačno
*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON JULIJ

2021

NA IZBRANI ARTIKEL

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

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

Kupon velja v juniju in juliju 2021 // Za kupce MCL parkiranje brezplačno
*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.
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Z nami na dopust
tel.: 031 321 100

www.bledtours.si

Na vse rezervacije popust
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031 205 611 – agency@bledtours.si

