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Gorjanski band aid navdušil
Leto 1991. Kaj vse se je dogajalo 

tistega davnega leta 1991? Kratek pre-
gled z besedami in slikami smo vam 
pripravili člani Kulturnega društva 
Gorje na letošnji občinski proslavi, 
na predvečer praznika v Gorjanskem 
domu. V politične in gospodarske 
teme nismo zašli, bolj smo vas zabavali 
s temami iz športa, filma in glasbe. Po 
uvodni himni, ki jo je odigral trobentač 
Nik Papler, smo vas po govorih župana 
Petra Torkarja in ministra za zdravje 
Janeza Poklukarja popeljali na Me-
lodije morja in sonca, kjer je leta 1991 
zmagala Helena Blagne s pesmijo Moj 
mornarček. Kako hudomušno nam je 
to povedala naša povezovalka večera 
Mateja Erman Repe. Nismo slišali te 
pesmi, ampak pesem Ur`ca sedem je 
odbila, ko je Špela Skumavec prema-
gala tremo, zbrala pogum in po samo 
enem letu učenja solo petja stopila na 
oder in odpela ob spremljavi klavirja 
Špele Torkar. 

Po podelitvi priznanj občinskih na-
grajencev smo zaslišali prav en pose-
ben zvok. Zvok violončela in harmoni-
ke iz Dua Šimbera. Mati in hči sta nam 
zaigrali pesem Zrelo je žito. Poželi sta 
dolg aplavz in verjamem, da ju bomo še 
kdaj slišali na gorjanskem odru. 

Ugotavljali smo, kateri znani Slo-
venci so rojeni leta 1991 in ugotovili, 
da je med njimi tudi Sašo Avsenik, 
zato smo zaslišali Avsenikovo Sloveni-

ja, od kod lepote tvoje v zasedbi David 
Mandeljc (harmonika), Matevž Koro-
šec (bas kitara), Matic Jelenc (kitara), 
Tinkara Jelenc (klarinet) in Nik Papler 
(trobenta). Pela sta Špela Skumavec in 
Urban Mulej. Res srčno upam, da se 
bodo mladi glasbeniki še kdaj povezali 
in kakšno skupaj odigrali in odpeli.

Gorjanski letnik ´91 je zanimiv kot 
vsi Gorjanci. Eni so študirani, spet 
drugi ne. Izpostavili smo Tilna, ki po-
leg špargljev vsako leto navduši s še 
kakšno noviteto iz ribeza. Monika je 
rojena istega dne kot naša domovina 
Slovenija. Imajo pa edini med genera-

— nadaljevanje na str. 2
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OBČINSKE NOVICE

Spoštovane Občanke  
in Občani,

pester mesec je za nami, kar 
se tiče dogodkov in prireditev še 
posebej. Ko so ukrepi v zvezi z 
epidemijo malo popustili, smo 
izkoristili priložnost po druženju. 
Izpeljali smo za občino pomemb-

ne dogodke, ki se bodo vpisali v zgodovino. Junijska sobota 
pred praznikom je bila v znamenju kolesarjenja, ko smo v 
podporo športnikom prekolesarili pot iz Gorij v Ankaran. 
Podvig je bil začetek nečesa večjega, začetek novih prijatelj-
stev, zavedanje o drugačnosti in o pomembnosti izražanja 
podpore drugačnim, konkretno mladim z gibalnimi težava-
mi, ki kažejo neizmerno voljo in moč, da dosežejo svoje cilje. 
Zaslužijo vse naše spoštovanje in s tem projektom smo žele-
li izraziti prav to in vem, da nam je uspelo.

V veselje in ponos mi je, da smo letos občinske nagrajen-
ce lahko pozdravili v živo. Slovesnost v izvedbi Kulturnega 
društva Gorje je presegla pričakovanja in navdušila obisko-
valce. Zaradi ukrepov, ki še vedno omejujejo naše dejavno-
sti, smo proslavo snemali in si jo lahko ogledate na spletu. 
Zagotavljam vam, da si boste vsaj nekatere odseke ogledali 
večkrat. Navdušeni boste. V prazničnem vikendu je svoj 
90-letni jubilej proslavilo podhomsko gasilsko društvo. Vse 
pohvale društvu in organizatorjem. Dogodek je združil va-
ščanke in vaščane ter utrdil njihovo pripadnost vasi in obči-
ni. Še enkrat iskrene čestitke članicam in članom društva za 
visok jubilej.

Sredi julija smo v Gorjah gostili olimpijsko baklo, ki je v 
tem trenutku že v Tokiu. Vseslovenski projekt je združil 212 
občin. Z mislimi smo ob športnikih na letnih olimpijskih 
igrah in hkrati tudi že na zimskih, ko si Gorjanci obetamo za 
našo malo občino številčno zasedbo predstavnikov v hokeju, 
biatlonu in teku na smučeh. 

Ob šoli in v šoli sta odprti gradbišči – uredilo se bo parki-
rišče ob šoli in pridobili bomo dodatne tri učilnice v prosto-
ru nad telovadnico. Z boljšimi delovnimi pogoji se bo dvigni-
la tudi splošna motivacija, tako osebja kot učenk in učencev. 
In zopet bodo izpolnjeni pogoji, da se rodijo odličnjaki in na 
splošno pridni, delavni in pošteni občani, na katere bomo 
lahko ponosni. Prijetno nadaljevanje poletja vam želim. Naj 
bo čim bolj brezskrbno!

 » Vaš župan Peter Torkar

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 nak-
ladi 1.230 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribu-
cija: Pošta Slovenije. 
Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 
Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si
Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30;  
e-mail: info@antus.si

Naslednja številka Gorjanca izide 26. avgusta, prispevke 
na naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 17. avgusta.

Obvestilo
za vložitev vlog na drugi rok na Javni razpis za 

dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 
2021

V glasilu Občine Gorje Gorjanc št. 132, ki je izšel 25. 3. 
2021, je bil objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeže-
lja v Občini Gorje v letu 2021.

Prosta sredstva so še na ukrepu 7 – Pomoč za nove in-
vesticije za delo v gozdu. Za ta ukrep upravičenci vložijo 
vloge do vključno 27. 8. 2021.

V obdobju od 16. 8. 2021 do 27. 8. 2021 upravičenci 
vložijo vloge za ukrep 8 – Podpora delovanju društev s 
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Številka: 430-0005/2021-14
Zgornje Gorje, 1. 7. 2021

 » Občinska uprava Občine Gorje

Poziv k sodelovanju
Na spletni strani Občine Gorje na povezavi: https://

www.gorje.si/objava/531786 je objavljen osnutek Stra-
tegije oskrbe z vodo 2021–2026. 

Zainteresirano javnost vabimo, da do vključno 28. 8. 
2021 poda pripombe in/ali pobude na elektronski na-
slov: obcina.gorje@gorje.si.

Prejete pripombe in/ali pobude, ki bodo prispele v 
roku, bo Občinski svet Občine Gorje obravnaval predvi-
doma na jesenski redni seji. 

 » Občinska uprava Občine Gorje

cijo stand up komika. Mark Džamastagič je s svojo komično 
predstavo zelo navdušil in veseli smo, da smo ga lahko po-
slušali na našem malem odru. Čisto na koncu smo nastopili 
vsi skupaj in pod imenom Gorjanski band aid zapeli pesem 
Svobodno sonce. Marsikdo sploh ni vedel zanjo, a je ta pesem 
edina pesem, ki je nastala ob osamosvojitvi Slovenije. Ob 
spremljavi klavirja, bas kitare in kitare je bila slišati odlič-
no. Na odru smo začutili povezanost in veselje ob druženju z 
glasbo. Refren smo na koncu zapeli vsi zbrani in s Tilnovo pe-
nino zaključili proslavo z mislijo, da se vidimo ob letu osorej. 

Hvala vsem sodelujočim in nastopajočim na proslavi. 
Kdor proslave ni uspel videti, naj si jo pogleda na You tube 
kanalu Kulturnega društva Gorje in Facebook profilu Kul-
turnega društva Gorje. Naj svobodno sonce sije spet!

 » Špela Torkar, Kulturno društvo Gorje,  
foto: Matjaž Resman in Miro Zalokar

— nadaljevanje iz str. 1
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Proslava ob 90-letnici ustanovitve  
Prostovoljnega gasilskega društva Podhom

V nedeljo, 27. junija, je Prostovoljno gasilsko društvo 
Podhom pripravilo proslavo ob 90-letnici ustanovitve dru-
štva. 

Kar nekajkrat smo se na upravnem odboru društva po-
govarjali o tem, kako bi v teh negotovih razmerah, ko je 
potrebno uveljavljati ukrepe za preprečevanje okužb s co-
vid-19, izvedli praznovanje obletnice. Prevladalo je mnenje, 
da je potrebno obletnico ustanovitve ustrezno obeležiti ter 
pri tem upoštevati veljavne ukrepe in priporočila NIJZ. Ob 
podpori vremena nam je to tudi uspelo.

V dneh pred prireditvijo smo pripravljali prireditveni 
prostor, urejali gasilski dom, pridobivali potrebna soglasja 
in dovoljenja, v nedeljo pa je šlo zares. Najprej smo se zbrali 
članice in člani društva, se primerno namestili in na vrsti je 
bilo skupinsko fotografiranje. Fotograf Miro Zalokar je imel 
kar nekaj težav s tem, da nas je pravilno postavil in pripra-
vil za ta zgodovinski trenutek. Na koncu mu je to seveda ob 
pomoči nekaterih članov društva tudi uspelo. Takšna foto-
grafija je pomembna zaradi tega, da bomo lahko v prihodnje 
primerjali fotografije različnih obletnic ter jih predstavljali 
ob prikazih zgodovine društva.

Slovesnost se je nadaljevala z izvedbo slavnostnega mi-
mohoda gasilcev ter vožnje gasilskih vozil skozi vas Pod-
hom. Ob zvokih Godbe Gorje je bil korak gasilk in gasilcev 
strumen in prav lepo je bilo spremljati ponosne obraze tako 
domačih gasilcev kot tudi članic in članov iz sosednjih dru-
štev. Kot gostje so se nam pridružili tudi minister za zdravje 
dr. Janez Poklukar, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije 
Jože Derlink, poveljnik Gasilske zveze Bled – Bohinj Viktor 
Dovžan ter častni poveljnik GZ Bled – Bohinj Drago Stojc. 
Župan Občine Gorje Peter Torkar ter predsednik Gasilske 
zveze Bled – Bohinj Jakob Por pa sta bila kot člana domačega 
društva kar v dvojni vlogi.

Na proslavi smo najzaslužnejšim članicam in članom 
društva podelili gasilska odlikovanja. Poudariti je potrebno, 
da vsi člani opravljajo aktivnosti v društvu prostovoljno in 
brezplačno. Tako se jim za precejšnje število ur, opravljenih 
na intervencijah, na vajah, pri urejanju gasilskega doma ter 
ob drugem delu, lahko zahvalimo samo tako, da jim občasno 
podelimo priznanje ali gasilsko odlikovanje. Opravljenih ur 

Slika 1: Članice in člani PGD Podhom ob praznovanju 90-letnice društva

Slika 2: Mimohod gasilcev

Slika 3: Pozdravni nagovor ministra za zdravje  
dr. Janeza Poklukarja

pa je bilo v preteklih letih res veliko. Prisotne gasilke in ga-
silce ter druge obiskovalce so poleg predsednika PGD Pod-
hom Jakoba Pora nagovorili tudi župan Občine Gorje Peter 
Torkar, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Der-
link ter minister za zdravje dr. Janez Poklukar. 
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Vsi so v svojih nagovorih poudarili, da je gasilstvo naj-
pomembnejši del sistema varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami ter eden od pomembnih elementov varnosti 
družbe nasploh.

Uradnemu delu proslave je sledil nastop Godbe Gorje, 
ansambel Slovenski pozdrav pa je poskrbel za dobro razpo-
loženje obiskovalcev.

S proslavo smo gasilke in gasilci PGD Podhom zaključili 
letošnje praznovanje. Priprave nanjo so potekale več mese-
cev. V mesecu februarju smo tako izdali priložnostno knji-

žico, v kateri smo predstavili delovanje društva. Spomladi 
smo dokončali zunanje sanitarije, uredili okolico gasilske-
ga doma ter prenovili fasado. V skladu z veljavno gradbeno 
zakonodajo smo uredili legalizacijo stavbe gasilskega doma 
in tako pridobili tudi uporabno dovoljenje zanjo. V mesecu 
juniju pa smo poleg same proslave pripravili tudi odmevno 
gasilsko taktično vajo ter slavnostno sejo organov društva. 
Tako lahko rečemo, da smo uspešno zaznamovali obletnico 
delovanja našega društva. 

 » Jakob Por, predsednik PGD Podhom

Šest odličnih vseh devet let
Vid, Nuša, Špela, Eva in dve Anji so najbolj uspešne učen-

ke in učenec, ki so letos zaključili osnovnošolsko izobraže-
vanje. Z jasnimi kratkoročnimi cilji in grobo začrtanimi dol-
goročnimi se podajajo v brezskrbno poletje. Tradicionalno 
srečanje pri županu je teklo v prijetni debati, seveda tudi o 
prihodnosti. Izpostavljeno je bilo, da se je potrebno prepu-
stiti toku in zgrabiti priložnosti, ki pridejo na pot. Pomemb-
no je biti dejaven v okviru svojih znanj, želja, interesov … 
Najbolj uspešen je lahko tisti, ki delo opravlja z veseljem. 
Odličnjakom srečno na novi poti, kolektivu šole pa zanosa in 
volje tudi v prihodnje pri vzgoji in izobraževanju naslednjih 
generacij.

 » Martina Hribar Brus

»Gorje na olimpijado« in kolesarjenje v Ankaran 

Župan Občine Gorje je v soboto, 19. 6. 2021, h kolesarje-
nju povabil soobčane, da se mu pridružijo na kolesarskem 
izzivu iz Gorij do Ankarana. S tem je želel izkazati spoštova-
nje vsem bivšim in bodočim olimpijcem. Občani so se odzva-
li v zelo velikem številu, kar je odraz srčnosti in povezanosti. 

Kljub zgodnji uri se je sobotno jutro pričelo polno navdi-
ha in adrenalina pred stavbo občine. Vse zbrane je nagovoril 
župan Peter Torkar skupaj s predsednikom jeseniške pisar-
ne Olimpijskega komiteja Slovenija, Brankom Jeršinom. 

Kolesarski izziv in načrt poti je opisal predstavnik Kole-
sarske zveze Slovenije Aleš Kalan, ob tem pa opozoril na ne-
kaj bolj zahtevnih delov poti, ki pa niso vzbudili skrbi v očeh 
udeležencev. Velikodušno je akcijo podprlo podjetje ELPEC 
eBikes, ki je za izziv posodilo električna kolesa. Iz Olimpij-
skega komiteja Slovenije je svojo podporo izkazal tudi gene-
ralni sekretar Blaž Perko. Z dogodkom smo bili tudi dobro-
delni, k čemur je navzoče nagovorila predsednica fundacije 

Neurotrust, Nina Kobler. Dogodek »Gorje na olimpijado« 
se je namreč pridružil akciji Kolesarimo.Skupaj, ki preko 
SMS-donacij na 1919 s ključno besedo KOLESARIMO5 zbi-
ra sredstva za pomoč mlajšim z gibalnimi težavami, katerim 
želijo zagotoviti opremo in storitve, ki jim bodo izboljšale 
kvaliteto življenja. 

Ob burnem aplavzu so se udeleženci izziva podali na pot, 
kamor jih je pospremil tudi minister za zdravje, prav tako 
občan Gorij, Janez Poklukar. 

Udeleženci kolesarjenja proti Primorski so sledili dnev-
nemu programu in vse je teklo kot dogovorjeno. Srečno in 
varno so se na daljšem odmoru ustavili v gostoljubni Postoj-
ni, kjer so jim predstavniki regijske pisarne Olimpijskega 
komiteja pripravili dobrodošlico. Po okrepčilu so nadaljeva-
li pot in na cilj prispeli že pred načrtovanim terminom. To-
plo dobrodošlico so jim pripravili tudi v Ankaranu, kjer jih 
je s prijetno družbo sprejela podžupanja Martina Angelini.

 » Občina Gorje

AKTUALNO
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Evropska komisija vabi: Konferenca o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evro-

pe je novoodprta in vključujoča 
oblika posvetovalne demokracije, njen 
namen pa je Evropejcem omogočiti ve-
čji vpliv pri oblikovanju evropskih po-
litik. Začela se je maja letos, potekala 
pa bo do junija 2022. Skupno predsed-
stvo (Evropska komisija, Evropski par-
lament in Svet EU) se je zavezalo, da bo 
spremljalo njen potek in ugotovitve.

K sodelovanju na konferenci želimo 
pritegniti čim večje število ljudi vseh 
starosti, spolov in prepričanj iz vseh 
družbenih okolij, še posebej lokalne 
skupnosti, nevladne organizacije, izo-
braževalne in kulturne ustanove, soci-
alne zavode ter skupine državljanov.

Kako se lahko vključite?
• Na spletni platformi objavite 

svoje zamisli in predloge na 
kakršnokoli temo o prihodnosti 
Evrope

- Platforma je večjezična, vse objav-
ljene zamisli in ideje pa računalnik 
avtomatično prevede v izbran EU-
jezik.

- Objavlja lahko kdorkoli, ki se 
zaveže k spoštovanju temeljnih 
načel konference.

• Komentirajte, delite ali pod-
prite že objavljene ideje

• Udeležite se dogodkov o prihod-
nosti Evrope

- Na platformi poiščite dogodke v 
vaši bližini ali spletne dogodke, ki 
potekajo pod okriljem konference. 

• Organizirajte in objavite lasten 
dogodek o prihodnosti Evrope

- Primeri vključujočih in sodeloval-
nih dogodkov v živo ali prek spleta: 
pogovor, debata, srečanje …

- Na platformi lahko objavite tudi že 
načrtovane dogodke, ki se dotikajo 
tem, ki so pomembne za prihod-
nost Evrope.

- Vsi udeleženci in dogodki morajo 
spoštovati listino konference o 
prihodnosti Evrope, ki določa stan-
darde za spoštljivo vseevropsko 
razpravo.

• Po koncu dogodka zapišite 
zamisli in ideje, ki so jih 
udeleženci podali na dogodku

- Za napotke se lahko obrnete na 
Predstavništvo Evropske komisije 
v Sloveniji ali na EUROPE DI-
RECT informacijske točke v šestih 
slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 
Ključne ideje in priporočila s plat-

forme bodo prispevala k omizjem z 
evropskimi državljankami in državlja-
ni ter plenarnim zasedanjem Evrop-
skega parlamenta, kjer se bo razpra-
vljalo o teh zamislih in priporočilih, 
vse skupaj pa bo pripomoglo k obliko-
vanju zaključkov konference. 

Več na spletu:
- futureu.europa.eu (spletna plat-

forma konference o prihodnosti 
Evrope),

- slovenia.representation.ec.europa.
eu (Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji),

- europedirect.si (informacijske 
točke EUROPE DIRECT).

 » Tina Radaković, Predstavništvo  
Evropske komisije v Sloveniji

Osamosvajanje Slovenije na Zgornjem Gorenjskem
Območje sedanje Občine Gorje je 

bilo v obdobju osamosvajanja Slove-
nije 1990–1991 del tedanje Občine Ra-
dovljica. Na Zgornjem Gorenjskem je 
tedaj v občinah Jesenice in Radovljica 
živelo nekaj več kot 75.500 ljudi. 

Na Gorenjskem je imela JLA veliko 
objektov, tudi pet vojašnic in 11 stra-
žnic, kjer so bili tudi fantje na služenju 
vojaškega roka.

V  tedanji Občini Radovljica so bile 
vojašnice na Bohinjski Beli (kjer je bil 
bataljon 345. planinske brigade), na 
Rudnem polju na Pokljuki (vadbišče 
planinske brigade) in v Radovljici, kjer 
je bil sedež 61. obmejnega bataljona, 
pod katerega je spadalo 11 stražnic-ka-
ravl. Ob vojašnici v Radovljici so bili v 
letu 1990 in do maja 1991 tudi prostori 
občinskega štaba Teritorialne obram-
be (TO) Radovljica, ki ga je do konca 

avgusta 1990 vodil Janez Koselj, zatem 
pa Janez Smole.

Na Gorenjskem je bilo leta 1991 
največ mejnih prehodov v Občini Jese-
nice. Cestni mejni prehodi v Ratečah, 
na Korenskem sedlu in cestni mejni 
prehod Karavanke na Hrušici so bili 
zasedeni od 27. junija do 1. julija. Tudi 
spominska obeležja na teh mejnih pre-
hodih spominjajo na tiste dni. Medna-
rodni železniški mejni prehod Jeseni-
ce ni bil nikoli zaseden in je omogočal 
pot v Avstrijo. Preko Rateč so se vračali 
domov tudi turisti.

V občinah Radovljica in Jesenice 
sta bila do 30. aprila 1991 dva občinska 
štaba TO, od 1. maja 1991 pa sta se zdru-
žila v 33. območni štab TO Radovlji-
ca–Jesenice s sedežem na Jesenicah, 
vodil ga je Janez Smole. Oba občinska 
štaba TO (OŠTO) maja 1990 nista od-

dala orožja TO pod nadzor JLA in sta 
ga hranila v tajnih skladiščih v podje-
tjih in pri posameznikih. Orožje je pri 
posameznikih hranila tudi milica. Na 
Gorenjskem je bilo 107 tajnih skladišč 
orožja, 52  skladišč organov za notranje 
zadeve in 55 skladišč TO. Veliko podat-
kov o tem je tudi v knjigi Orožja nismo 
oddali 1990.

Upravo za notranje zadeve Kranj 
je vodil Ivan Hočevar iz Zgornjih Go-
rij (sedaj predsednik PVD Sever Go-
renjska), od maja 1991 je bil tudi vodja 
petčlanske Koordinacijske podskupi-
ne za Gorenjsko, ki je usklajevala vse 
obrambne, varnostne in zaščitne ak-
tivnosti. 

33. območni štab TO je junija 1991 
vpoklical teritorialce iz obeh občin in 
Gorjanci so bili tako na letališču Brnik, 
v Ratečah in na Hrušici nad mejnim 

AKTUALNO
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Častitljivih 110 let Doma Planika pod Triglavom
Ledine, tudi Prodi imenovane, obkrožene z južnim oste-

njem Triglava, katerega greben se proti vzhodu podaljša do 
Malega Triglava in do Rjavca na zahodu, tvorijo čudovito na-
ravno okolje, naravni amfiteater, ki priteguje naše poglede. 
Že v davnini je to okolje privabljalo prve obiskovalce, razi-
skovalce in botanike, ki sta jih podpirala slavni botanik Ka-
rel Zois in njegov brat baron Žiga Zois.

Od tu se odpirajo veličastni pogledi na Bohinj, bohinjske 
gore ter preko njih tja do morja in proti vzhodu na Kara-
vanke, kamniške planine, po Gorenjski. Ne preseneča, da so 
prav na Ledinah postavili prvo zavetišče v bližini Triglava, 
katero je nemški ljubljanski dnevnik (Laibacher Tagblatt) 
leta 1872 poimenoval Triglavski dom oziroma Triglavski 
tempelj; simbolično kot oltar, žrtvenik v idiličnem okolju 
Triglava. Od tod je bilo izhodišče za vzpon na Triglav ali 
umik ob nevihti ugodnejše kot s pastirskih stanov z Velega 
polja ali iz Zgornje Krme.

Prva kočica iz leta 1869 je bila preprosta kamnita stav-
ba, pokrita s skodlami, opremljena z mizo, klopmi, odprtim 
ognjiščem in pogradom za šest ljudi. Zgradila sta jo v mesecu 
dni za 60 goldinarjev oče Jože Škantar in njegov sin Lovrenc 
iz Bohinja. Denar za gradnjo so zbrali ljubljanski prijatelji 
gora, Fran Kadilnik in triglavski prijatelji iz Bohinja, ki so 
pod vodstvom Jana Žana, kaplana iz Srednje vasi, želeli re-
gistrirati prvo slovensko planinsko društvo, kar pa takratne 
oblasti niso potrdile. Po premestitvi kaplana Žana je delova-
nje društva prenehalo in preprosto zavetišče ni vzdržalo vi-
sokogorskih razmer. Leta 1878 je Nemško planinsko društvo 

Gradnja novih učilnic se je pričela
S podpisom pogodbe z izvajalcem 

del Akvaing d.o.o. se je takoj po za-
ključku šolskega leta pričelo z deli za 
izgradnjo treh novih učilnic nad te-
lovadnico v OŠ Gorje. Predvidoma do 
pričetka novega šolskega leta bo šola 
pridobila eno matično učilnico, učil-
nico za likovni pouk s kabinetom ter 
računalniško učilnico. Nove učilnice 
bodo omogočile boljši izobraževalni 
proces in kvalitetnejše delo. 

 » Občinska uprava Občine Gorje

prehodom Karavanke, nekateri pa so 
bili aktivni tudi kot lovci, ki so varova-
li vodna zajetja. Številne aktivnosti so 
opisane tudi v knjigi Zgornja Gorenj-
ska 1990–1991. 

Jakob Por iz Podhoma je bil tedaj 
poveljnik Občinskega štaba za civilno 
zaščito Radovljica, Izvidniški vod 22. 
brigade TO je vodil Franci Peterman iz 
Zgornjih Gorij, Ivan Ratek iz Zgornjih 
Gorij je bil v poveljstvu novoustano-
vljene enote TO na Brniku. Jože Tor-
kar, sedanji praporščak Območnega 
združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Zgornja Gorenjska in dolgoletni 
pripadnik TO, je bil poveljnik voda v 
četi za ognjeno podporo. Na Zgornjem 
Gorenjskem je bil največji spopad med 

TO in JLA 30. junija 1991, ko se je malo 
čez poldne začelo streljanje na plato-
ju Karavanke. In se kmalu končalo. 
Popoldne so izpustili zajetega Janeza 
Koselja (sedaj je predsednik Območ-
nega združenja veteranov vojne za Slo-
venijo Zgornja Gorenjska, ki ima 1.299 
članic in članov, med njimi jih je 47 iz 
Občine Gorje). Tega dne so se ob 18. uri 
začela v stavbi Občine Jesenice poga-
janja med častnikoma JLA, zveznim 
miličnikom na eni strani ter predstav-
niki TO Republike Slovenije, milice in 
Občine Jesenice na drugi strani. Do-
govor o umiku je bil podpisan 1. julija 
ob 0.50, še istega dne uresničen in vsi 
trije zasedeni mejni prehodi so prešli 
pod nadzor milice oz. TO, zatem tudi 

vse stražnice. Drugod v Sloveniji so ta-
krat boji še trajali, tudi na Brniku, kjer 
je bilo napeto vse do sklenitve sporazu-
ma o umiku JLA 4. julija. 

Vojašnica na Rudnem polju je bila 
1. julija 1991 že v rokah TO, vojašnica 
v Radovljici 21. avgusta 1991, vojašnico 
na Bohinjski Beli pa je JLA zapustila 
20. oktobra 1991.

Na Zgornjem Gorenjskem je bilo 
tedaj zadosti modrosti na tej in oni 
strani, za pogovor, dogovor in uresni-
čitev le-tega. Skupaj smo sodelovali te-
ritorialci, miličniki, civilna oblast in se 
nismo spraševali, kam kdo sodi. 

Hvala vsem, ki ste storili vse, kar je 
bilo možno, da se je končalo brez žrtev.

 » Rina Klinar

poškodovano zavetišče prodalo pridruženemu avstrijskemu 
društvu, ki je kočo obnovilo oziroma v naslednjih letih pozi-
dalo novo. Slovesno odprtje te nove, prve koče Marije Tere-
zije je bilo 3. avgusta 1880.

V bitki proti nemški prevladi v naših gorah je Jakob Aljaž 
leta 1895 postavil na vrhu Triglava znameniti stolp in od 
dovške občine odkupil svet na Kredarici. Tam je s pomočjo 
Slovenskega planinskega društva postavil Triglavsko kočo 
na Kredarici, katere otvoritev je bila 10. avgusta 1896. Nasle-
dnje leto je ob koči postavil še kapelico. V želji, da bi odvrnili 
obiskovalce od najvišje stoječe slovenske koče na Kredarici, 
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je avstrijski Alpenverein ob obstoječi mali koči Marije Tere-
zije na Ledinah zgradil novo, večjo, dvonadstropno stavbo, 
novi Dom Marije Terezije. Za udobje in počitek obiskoval-
cev so ob domu uredili zeleno trato. Notranjost doma je bila 
lepo urejena s premišljeno razporejenimi prostori, ki so nu-
dili udobno zavetje takrat maloštevilnim obiskovalcem.

Po 1. svetovni vojni je SPD podedovalo premoženje nem-
škega in avstrijskega društva in Maria Theresia Schutzhaus 
so preimenovali v Aleksandrov dom. Zaradi bližine nove 
(krivične) meje so se v prvotni mali koči Marije Terezije 
naselili graničarji in stavbe se je prijelo ime Karavla. Po 2. 
svetovni vojni je Karavla služila nekaj časa kot depandansa 
Planike. Zaradi pomanjkanja ležišč smo leta 1987 dotrajano 
stavbo Karavle porušili in na njenem mestu zgradili novo 
stavbo, ki danes nudi številnim planincem udobnejše pre-
nočevanje. 

Po 2. svetovni vojni je na pobudo in zahtevo gorjanskih 
planincev Planinska zveza Slovenije poškodovani in izro-
pani Aleksandrov dom podelila v upravljanje Planinskemu 
društvu Gorje. V želji, da se ime doma v bodoče ne spreminja 
več, so domu dali nepolitično ime: Dom Planika pod Trigla-
vom.

Sosednjo Tržaško kočo na Doliču je upravljalo Slovensko 
planinsko društvo iz Trsta, ker je to ozemlje pred drugo sve-
tovno vojno pripadalo Italiji. Zaradi zaostrenih političnih 
razmer je v letu 1948 planinci iz Trsta niso mogli več upra-

vljati. Zaradi uspešnega dela društva in hitre obnove Ale-
ksandrovega doma je Planinska zveza predlagala našemu 
društvu, da kočo prevzame v upravljanje in poskrbi, da ne bi 
prišlo do uničenja in izropanja. Otvoritev, oziroma prevzem 
koče, je bila 15. avgusta 1948 ob navzočnosti planincev iz Tr-
sta. Koča pa je že po dveh letih obnove, v zimi  1950/51, klo-
nila pod težo snega. Tudi druga, novozgrajena koča na novi 
lokaciji ni imela sreče in je zaradi snežnih plazov zahtevala 
že dvakratno temeljito obnovo. 

Dom Planika je edina planinska postojanka v okolici Tri-
glava in širše, ki se je stoletje ohranila v svoji prvotni podobi 
in je spomenik takratnih časov. Ohranila je tudi notranjost. 
Temu je botrovala gradnja in statika objekta, ki ni dopuščala 
prenove in posodobitve notranjosti ter prilagoditve sodob-
nim potrebam. Delno je spremenila le zunanjo podobo, ko 
je pred pol stoletja dobila lesen plašč, ki je stavbi dal privlač-
nejši, toplejši izgled in jo zaščitil pred ostrimi visokogorski-
mi razmerami.

Da stavba uspešno kljubuje času, gre zahvala našemu go-
spodarskemu odboru in številnim njihovim predhodnikom, 
ki so in še danes vestno skrbijo za njeno redno vzdrževanje.

 Želimo, da bi stavba še dolgo dajala zavetje planincem, 
ljubiteljem Triglava in gora in da bi še dolgo kljubovala zobu 
časa.

Srečno, Planika!                                                                                                                                          
 » Jože Kosmač

35. spominski pohod veteranov na Triglav

Zveza veteranov vojne za Slovenijo, združenje Sever, 
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in Zveza slo-
venskih častnikov so letos pripravili jubilejni, 35. spominski 
pohod na Triglav, ki so ga lani zaradi epidemije prestavili. V 
počastitev partizanskih patrulj in izobešanja slovenske za-
stave se je proti Triglavu odpravilo okoli 400 pohodnikov. 
Na Rudnem polju na Pokljuki je tako 10. julija potekala skle-
pna prireditev, in sicer v skladu z epidemiološkimi ukrepi. 

Prireditve se je udeležila tudi edina še živeča partizanka, ki 
je bila leta 1944 v ekipi, ki je nesla zastavo na Triglav, Angela 
Vidic – Vlasta. Zaključne slovesnosti se je poleg pohodnikov 
udeležilo več sto veteranov in ljubiteljev gora iz vse Sloveni-
je. Pohodi so bili organizirani iz Kopra, Cerja na Goriškem 
in drugih tradicionalnih smeri ter z Rudnega polja. Pot z Ru-
dnega polja je vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega 
doma, preko Planike na vrh Triglava, kjer je bila krajša kul-
turna svečanost. Nato so udeleženci sestopili k Triglavske-
mu domu na Kredarici.

Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB NOB Marijan 
Križman, ki je v svojem nagovoru izpostavil aktualne poli-
tične razmere v Sloveniji ter zgodovinsko umestil tako NOB 
kot osamosvojitev Slovenije. 

V kulturnem programu so nastopili Partizanski pevski 
zbor, Orkester Slovenske vojske, raper Darko Nikolovski in 
recitator Lojze Ropret. Udeležence prireditve sta pozdravila 
tudi predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Rado-
vljica, Danijela Mandeljc, in župan Občine Bohinj, Jože Sod-
ja. Prireditve se je udeležil tudi prvi predsednik Slovenije, 
Milan Kučan. 

 » Romana Purkart, foto: Rina Klinar
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Doživetja naravne in kulturne dediščine v Gorjah
Turistično društvo Gorje se je v 

majskih, junijskih in tudi julijskih 
dneh pospešeno prizadevalo za dopol-
nitve na tematskih pohodnih poteh v 
Gorjah. Poleg rednega vzdrževanja, kar 
predstavlja košnjo trave in zarasti ob 
poteh, so se deloma prenovile tudi vse-
bine na obeh glavnih tematskih poteh, 
to je Milavževi in Riklijevi poti. Tako 
so se na Miklavževi poti zamenjali vsi 
dotrajani okviri informacijskih tabel, 
prenovljeni pa sta tudi dve vsebini. 
Predvsem je popolnoma nova vsebina 
ob podružnični cerkvi sv. Miklavža, saj 
je v skoraj petnajstih letih, odkar je pot 
vzpostavljena, prišlo do kar nekaj zani-
mivih novih zgodovinskih podatkov.

Intenzivno so dela potekala tudi na 
Riklijevi poti v Gorjah, še posebej zara-
di dejstva, da je njen pomen prepoznal 
tudi sosednji Bled, ki jo vključuje v di-
gitalizacijo, preko Zake in Solznega pa 
se bo pot iz smeri Bleda priključila gor-
janski Riklijevi poti. 

Prav zaradi pomena tega dela Rikli-
jeve poti smo prenovi posvetili še po-
sebno pozornost, saj je bila prav na tem 
delu poti daljnega leta 1865 ustanovlje-
na prva zračno-svetlobna postaja, ki jo 
je ustanovil sam Arnold Rikli.

Povsem spontano se nam je posre-
čilo, da smo prav na 9. dan v mesecu, ki 
po svoje sovpada z dnevom ustanovi-
tve prve zračno-svetlobne-sončne po-
staje (9. 7. 1865) na lokaciji, ki jo je Rikli 
poimenoval kot Pasji hrbet, postavili 
tablo, ki priča o slavnostnem dogodku, 
ki je bil na istem mestu 8. 8. 1891. Tega 
dne so Rikliju na lokaciji privrženci ob 
njegovi 70-letnici v skalo vdelali zna-
menito kovinsko tablo v čast in slavo 
»Arnoldovim višavam in njegovim 
terapijam«. Prav s tega mesta je svet 
prvič zaobšla slika skupaj z zapisom o 
slavnostnem dogodku v Laibacher Ze-
itungu (Zavodnik:// Po sledeh Arnolda 

Riklija). Dogodek torej, ki je slavo Ri-
klija in kraja ponesel v svet, a zanj naj-
brž ve le malo Gorjancev!

Druga popestritev na poti pa je 
tudi info tabla o posebnih drevesnih 
oblikah, ki stoji v bližini Urevčevega 
rovta. Vse nove table so opremljene s 
QR kodami, ki vse željne podrobnejših 
informacij pripeljejo na spletne strani 
TD Gorje s konkretnimi vsebinami. 
Prav zaradi grebena, ob robu katerega 
gre stoletja stara pot, je vse polno po-
sebnih drevesnih oblik, bul in rakastih 
tvorb dreves, kar skušamo pojasniti 
neukim obiskovalcem na poti. Pot smo 
še dodatno opremili s smerokazi, jo 
očistili zarasti in poskrbeli za ustre-
zne prehode na delih, kjer označena 
pot prečka pašnik, na katerem se v tem 
letnem času pase živina iz Poljšice. Ob 
tem želimo obiskovalce opozoriti na 
primerno ravnanje v stiku z živalmi. 
Vsekakor se moramo vedno in povsod 
zavedati, da smo na vseh poteh kot tu-
risti ali obiskovalci zgolj gostje.

Prav z namenom promocije poti 
smo 26. junija na pot povabili vse zain-
teresirane, pot ob razlagah in pomen-
kih tudi prijetno prehodili in se tudi 
nekoliko podružili.

Istega dne popoldan pa smo neko-
liko tudi v počastitev občinskega pra-
znika in pomembni obletnici dneva dr-
žavnosti pripravili dogodek v Poglejski 
cerkvi, na katerem so poleg mešanega 
zbora Vivo pod vodstvom Janje Hvala 
in spremljavi harmonikarja Jerneja 
Valanta nastopili še Godba Gorje in go-
stje člani društva možnaristov in pritr-
kovalcev iz Kamne Gorice. Z dramsko 
in povezovalno besedo sva program 
začinila s Petrom Poklukarjem, kratka 
sporočila po telefonu in izrazi pohval 

na kraju samem pa pričajo o tem, da 
smo po dolgem kulturnem molku po-
trebovali razvedrilo, sprostitev in dru-
ženje.

V sklopu prenavljanj je TD Gorje 
zamenjalo tudi konstrukcijo usmer-
jevalne table z atraktivno podobo Po-
kljuške soteske in priskočilo na pomoč 
Čebelarskemu društvu Bled – Gorje, 
pri čemer smo zamenjali vse dotrajane 
usmerjevalne stebričke na čebelarski  
poti in obnovili gnezdišče za čebele sa-
motarke na poti pod Višelnico.

V tem času nastaja tudi »kolesarska 
pot na območju Občine Gorje«, ki smo 
si jo v osnovi zamislili predvsem na na-
čin, da jo podpremo s primernim kole-
sarskim vodnikom, ki bo obenem tudi 
zemljevid. Na posameznih delih bo pot 
označena tudi v naravi, prav tako se 
navezuje na kolesarske poti sosednjih 
občin, predvsem na sosednji Bled, kjer 
smo se o nameri tudi uskladili, slednja 
pa je, kot je razumeti, tudi blejskemu 
turizmu dobrodošla. Več o tem si za-
interesirani lahko ogledajo na spletni 
strani www.vintgar.si.

Nastali sta tudi novi panoramski 
tabli na Hotunjskem vrhu, ki postaja 
vse bolj obiskana točka. Upamo, da bo-
sta tabli lepa dopolnitev doživetju ob 
obisku in bosta v pomoč vsem tistim, 
ki se še ne znajo povsem dobro orienti-
rati z vse bolj popularnega razglednika 
nad Zatrnikom. Vsebina in oblika sta 
prilagojeni celostni podobi in zahte-
vam, ki veljajo v zavarovanem območju 
TNP. Priljubljeno točko, ki jo povečini 
obiskujejo predvsem domačini, zaradi 
lege, ki ponuja lepe razglede v vse sme-
ri, obenem pa se popotnik do tja tudi 
primerno prediha, obišče tudi vse več 
popotnikov od drugod.

Že pozimi smo v TD Gorje pričeli 



Gorjanc

9

DOGAJANJA

Tudi gasilci zaradi epidemije 
ob tekmovanja

Prvo soboto v marcu lanskega leta 
je mladinska komisija pri Gasilski zve-
zi Bled – Bohinj organizirala kviz za 
gasilsko mladino, ki je potekal v pro-
storih Osnovne šole Gorje.

Na kvizu se je v treh starostnih ka-
tegorijah pomerilo 74 ekip. To je bilo 
edino gasilsko tekmovanje za mladino 
v letu 2020.

Po društvih v zvezi je bil razposlan 
razpis za letovanje, ki je bilo planirano 
v prvem tednu meseca julija 2020, a je 
bilo letovanje zaradi covida-19 žal od-
povedano.

Člani mladinske komisije smo med 
seboj komunicirali preko mejlov in te-
lefonov. Žal so bila vsa spomladanska 
tekmovanja za leto 2021 na vseh nivo-
jih (GZ, GZG in GZS) odpovedana. 

Na eni izmed sej smo se pogovarja-
li tudi o letovanju, a smo bili enotnega 
mnenja, da letovanje tudi v letu 2021 
odpade. Preveč je bilo negotovosti in 
različnih informacij ter ukrepov glede 
covida-19, da bi letovanje kvalitetno in 
predvsem brez zdravstvenih zapletov 
izpeljali. 

Mladinska komisija v svojem okvir-
nem programu za leto 2021 predvideva 
tudi izpeljavo tečaja Pionir1. Izvedbo 
programa planiramo v oktobru in no-
vembru. 

 » Mladinska komisija GZ Bled – Bohinj

snovati novo krajšo tematsko pot na 
območju Zgornjih Gorij. Koncept smo 
poimenovali kot Potepinka Gorjanka, 
tudi slednja je že dobila vso vsebino, 
trenutno je v fazi oblikovanja, pridobili 
smo tudi že večino potrebnih soglasij. 
Računamo lahko, da bo tudi slednja do-
zorela prav v višku turistične sezone, 
s tem pa želimo tako domačinom kot 
turistom, ki se bodo odločali za leto-
vanje na območju Gorij, ponuditi nov 
produkt. Več o realizaciji, sami vsebini 
ter načrtih, ki jih imamo s to potjo, pa 
vam, vsaj upajmo tako, poročamo v na-
slednji številki.

Nenazadnje velja omeniti tudi 
utrip Vintgarja, kjer v vročih poletnih 
dneh postaja vse bolj živahno. Zlasti je 
bilo v izteku šolskega leta zaznati ve-
čje število predvsem osnovnošolskih 
ekskurzij, tudi iz domačih Gorij. Do-
mačim dnevnim obiskovalcem se pri-
družuje vse več tujcev, v TD se bomo 
potrudili za zadovoljstvo obiskovalcev, 
z vzdržnostjo obiskovanja pa si bomo 
še naprej prizadevali tudi za ohranja-
nje in vzdržnost v lokalnem okolju, pri 
čemer seveda računamo na nujno pod-

poro subjektov in deležnikov na vsem 
vplivnem območju soteske Vintgar.

Zahteve, tako upravljalca zavarova-
nega območja kot pristojnega ministr-
stva (Ministrstvo za okolje in prostor), 
postajajo vse strožje. Tako smo v TD 
Gorje v letošnji sezoni višino vstopni-
ne za ogled soteske Vintgar oblikovali 
ob potrditvi v obliki odredbe ministra, 
kar je prvi tak primer v Sloveniji in bo 
očitno v bodoče postal obveza za vse, 
ki naravne znamenitosti opremljajo in 
urejajo za obiskovanje, ob tem pa zara-
čunavajo tudi vstopnino. V pripravi je 
tudi uredba o določitvi najvišjega do-
pustnega števila obiskovalcev soteske, 

tako v dnevnem kot v hipnem obsegu.  
Prav zaradi slednjega, kot tudi možne-
ga dejanskega presežka motornih vo-
zil na vplivnem območju soteske, smo 
se v TD pripravili na scenarij, ko bo 
v primeru prenasičenosti obstoječih 
parkirišč na območju soteske moč za 
krajši čas zapreti dovozno lokalno ce-
sto na odseku Fortuna, seveda smo za 
slednje pridobili soglasje Direkcije za 
ceste RS, saj je zapora ceste predvide-
na na odseku – stičišču državne ceste z 
lokalno. Upamo, da do takih situacij ne 
bo prišlo, vendar se je na stvari vedno 
potrebno pripraviti v izogib neprije-
tnim presenečenjem. S tem namenom 
je v križišču že postavljena ustrezna 
prometna signalizacija, ki čaka na ak-
tivacijo.

Naj zaključimo z mislijo in željo, 
da vam vroči poletni dnevi minevajo v 
počitku in druženju, v preživetju časa 
v krogu najdražjih in najbližjih in da 
bi si nabrali novih moči za prihajajo-
čo jesen, ki bo nedvomno lepa, pa tudi 
zahtevna. 

 » Tomaž Bregant, TD Gorje 

Pomnik žrtvam vojne
Znamenje v gozdu na Posavcu spo-

minja na smrt Valentina Hudoverni-
ka – Tinejevega z Zgornjih Lazov in 
Lovrenca Beznika iz Krnice, ki so ju 
nemški vojaki na tem mestu ustrelili 
27. julija 1944. Tinejevi so prvotno na 
tem kraju na smreko pritrdili leseno 
tablo, a je po desetletjih razpadla. Ena-
ka usoda je doletela znamenje, ki ga je 
postavil Vinko Poklukar z Zgornjih La-
zov. Novo znamenje je v letošnjem letu 
izdelal Andrej Soklič in ga postavil s 
pomočjo Janeza Čopa in Jožeta Vurni-
ka, blagoslovljeno pa je bilo 18. marca 
2021.

 » Župnija Gorje

Obnovljen Kovačev stog
Sprehajalci so že opazili, da je na 

Kovačevem kozolcu oz. stogu, kot 
kozolcem rečemo na Zgornjem Go-
renjskem, pred kratkim zasijala nova 
streha iz smrekovih desk. Prejšnja je 
v desetletjih moče in sončne pripeke 
razpadla. Čeprav stog ne služi več pr-
votnemu namenu, so se Pogorevčevi 
odločili, da ga sicer nekoliko skrajšajo, 
a ohranijo njegov izvorni videz z lese-
no kritino. Po zgledu kozolcev iz oko-
lice Kranja so strehi dodali tudi maj-
hen križ, ki naj varuje pred strelo in 
hudim vremenom. Ob stogu se vsako 
leto ustavi procesija za praznik Svete-
ga Rešnjega telesa, zato razpelce hkrati 
spominja na blagoslov, ki se deli na tem 
kraju. 

 » Matej Pavlič, župnik 
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Naših 30 let

Še ne tako dolgo nazaj so bile cer-
kvene procesije v pretežni meri zgolj 
del krščanskega verskega obredja. Zdi 
se, da po času korone poleg verskega 
značaja lahko postanejo tudi del dru-
žabnega dogodka v kraju. Prav zadnja 
procesija na nedeljo, 6. junija, v sklopu 
nedeljske maše v Zg. Gorjah nakazuje k 
takemu razmišljanju in občutenju. Po 

dolgem času, kar smo bili zaradi pre-
prečevanja širjenja virusa hudo ome-
jeni, so se zadeve končno sprostile tudi 
do te mere, da je bilo možno izpeljati 
obred z vključeno procesijo, ki se od-
vija po stoletje starih nepisanih pravi-
lih. Svečano oblečeni, tako odrasli kot 
otroci, ki se vključujejo v sprevod s škr-
latnimi banderi z živo slikanimi motivi 
svetnikov - zavetnikov naših cerkva, v 
zaporedju, tako kot pritiče gorjanskim 
vasem, se pomika od farne cerkve do 
posamične postaje. Na pometeni poti, 
mimo hiš, katerih okenske police so 
svečano pogrnjene z vezenimi prtiči, 
na njih vaza s poljskim cvetjem, priž-
gano svečo in družinskim razpelom, se 
po klancu pomika do prve postaje ob 
Jurjovčevem znamenju. Otroci s koša-
ricami, v katerih imajo nabrane cvet-
ke poljskega cvetja, ki ga potrosijo ob 
kapelici ali razpelu. Cerkveni pevci, ki 
pojejo ljudske cerkvene pesmi, ob ka-
terih pritegne še marsikak glas iz spre-
voda. Duhovnik, ki širi božjo besedo, 
blagoslavlja, skupaj z navzočimi prosi 
za dobro letino, za mirno leto brez ne-
viht s hudo uro in gromom, brez bole-
zni in brez sovraštva.

Kot da se bere Bevkovega Kaplana 
Martina Čedermaca v odlomku, ko na-
rod roti, naj ljubijo svojo zemljo, ohra-

njajo svoj jezik in običaje! Morda nam 
je ves čas manjkal prav ta del in je bilo 
potrebno, da se skozi epidemijo zave-
mo, da smo na majhnem koščku domo-
vine, prepoznani in uresničeni v lastni 
državi povezani bolj, kot si to mislimo. 

 » Tomaž Bregant 

Opozorilo zaradi malomarno vzdrževane vegetacije ob občinskih in državnih cestah
Spoštovani! 
Na podlagi prijav, pregledov in nad-

zorov ugotavljamo, da veliko lastnikov 
oziroma sosedov ob občinskih in dr-
žavnih cestah vegetacije ne vzdržujejo 
skladno s predpisi, kar bistveno vpliva 
na prometno varnost vseh udeležencev 
v prometu, še najbolj pa na najšibkejše 
skupine – pešce (starejši in otroci), ki 
so, predvsem slednji,  s septembrom 
zopet več prisotni v prometu.  

Zaradi malomarno vzdrževane ve-
getacije ob cestni infrastrukturi na do-
ločenih odsekih prihaja do drastičnega 
zmanjšanja prometne varnosti, pred-
vsem zaradi omejene ali celo blokira-
ne preglednosti in zaradi vegetacije, ki 
posega v cestni svet in s tem vpliva na 
nepravilno vožnjo vozil ali onemogo-
ča normalno in varno pot pešcev. Vse 
te okoliščine bistveno povečujejo mo-
žnosti prometnih nesreč.    

Predpisi določajo, da v območju ni-
vojskega križišča cest, križišča ceste z 
železniško progo ali v območju cestnih 
priključkov na občinsko/državno cesto 
ter na notranji strani cestnih krivin ni 

dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli ve-
getacije ali postaviti objektov, naprav 
itd., kar bi oviralo preglednost cest in 
križišč ali priključka. Lastnik obce-
stnega drevja in grmovja mora skrbeti, 
da je svetlobni profil cestnega telesa 
prost. V bližini križišča občinske ceste 
v ravnini z drugo cesto ali železniško 
progo v ravnini (pregledni trikotnik) 
ter na notranjih straneh cestnih krivin 
(pregledna berma) ni dovoljeno sadi-
ti dreves, grmovja ali visokih poljskih 
kultur, postavljati predmetov in na-
prav ali storiti karkoli drugega, kar bi 
oviralo preglednost občinske ceste ali 
železniške proge (polje preglednosti). 

Lastniki oziroma uporabniki ze-
mljišč morajo ob občinski cesti ali 
pločniku redno rezati veje dreves, žive 
meje, trte ali drugih visokih nasadov 
ali poljščine, tako da ne segajo na ob-
činsko cesto ali pločnik in ne poslabšu-
jejo ali onemogočajo preglednosti ali 
drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

Globe za neupoštevanje tovr-
stnih predpisov so do 500 evrov za 
posameznika.

Ograja ali živa meja v bližini križ-
išča občinske ceste v ravnini z drugo 
cesto, hišnim dovozom ali železniško 
progo v ravnini (pregledni trikotnik) 
ali na notranjih straneh cestnih kri-
vin (pregledna berma) je lahko visoka 
največ 0,6 m od nivelete ceste in od-
maknjena od roba ceste (bankine) naj-
manj 0,5 m.

Nadzorni organ lahko odredi zniža-
nje ograj ali živih mej, obrez dreves in 
znižanje in zožitev drugih ovir, če tak 
ukrep narekuje nepreglednost ceste, 
križišča ali varnost prometa. Če lastnik 
oziroma uporabnik zemljišča ovire 
ne odstrani, jo na njegove stroške od-
strani izvajalec vzdrževanja občinskih 
cest.

Medobčinski inšpektorat in redar-
stvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica bo v primeru prijave 
in ugotovljene nepravilnosti zoper la-
stnika uvedel postopek skladno z dolo-
čili Zakona o inšpekcijskem postopku 
in Zakona o prekrških. 

 » Mag. Gregor Jarkovič,  
vodja skupne občinske uprave
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Načrtovanje grajenih prvin v vrtu

V letošnjem letu so rastline doživele tako deževno kot 
tudi sušno obdobje, vidimo, da je zaradi hitrega spreminja-
nja podnebnih dejavnikov in vpliva globalnega segrevanja 
vse bolj pomembna odpornost rastlin. Pomembno je, da 
rastline dobijo ustrezno količino gnojil, predvsem ne preti-
ravajmo z dušikom, saj se bodo na takšnih rastlinah hitreje 
pojavile listne uši, rastline, pregnojene z dušikom, bodo na 
splošno bolj občutljive. Kalij poveča odpornost rastlin na 
bolezni in na sušo. 

Uravnavanje vode in vlage je izredno pomembno, pri 
suši bo večji napad bolhačev, resarjev, pršic, pri povečani 
vlagi se bodo pojavile glivične bolezni. Izbrati moramo tudi 
ustrezne sorte za čas in lokacijo pridelave. V sušnem obdo-
bju smo spoznali veliko prednost uporabe različnih zastirk. 
V prihajajočem mesecu osipamo por, zelje, paradižnik, fižol, 
sladki krompir, s tem zmanjšamo izhlapevanje vode. 

V avgustu lahko načrtujemo gradnjo grajenih prvin v 
vrtu. Sem sodijo vrtne poti, tlakovane površine, stopnice, 
oporni zidovi, strehe v vrtu, skalnjaki, suhozidi, … Osnova so 
vrtne poti, ki povežejo različne dele vrta, lahko so iz nespri-
jetih gradiv, kot sta pesek in lubje, ali sprijetih gradiv, kamor 
sodita beton in asfalt.  

Izrednega pomena je pravilna razporeditev prvin v vrtu. 
Nekje v ozadju si izberemo prostor za kompostni kup. Kjer 
imamo večje količine organskih odpadkov, kompostišče raz-
delimo na tri dele, na enega odlagamo zeleni odpad, drugi je 
v fazi razgradnje, tretjega uporabljamo. Mnogi se odločajo 
za kupljene kompostnike, ki se v spodnjem delu odprejo in 
kjer lahko vzamemo ven že kakovosten humus. V spodnjem 
delu komposta naj ne bo betonske osnove, saj je pomembno, 
da mikroorganizmi prosto prehajajo iz tal v kompostišče. 

V najlepšem delu vrta si uredimo prostor za počitek, 
naj bo to pergola, zasajena z okrasnimi vzpenjalkami, vin-
sko trto, lahko je vrtna uta, v letošnjem letu se je povečala 
gradnja letnih kuhinj. Predvidimo tudi igralni kotiček in 
prostor za sušenje perila. Posebno vlogo v vrtu imajo vodne 

površine, ribniki, bazeni, ki delujejo umirjeno, pomirjujoče. 
Ob ribnikih zasadimo vlagoljubne in vodoljubne rastline. V 
tem delu bo več vlage, a proti večeru tudi več žuželk. V pri-
meru klančine je priporočljivo izdelati vrtne stopnice, ki jih 
lahko elegantno povežemo s tlakovanimi potmi. Na tržišču 
so različne oblike, velikosti in barve tlakovcev, a pred pola-
ganjem je vredno dobro premisliti o pravilni izvedbi. 

Veliko je vprašanj, kako se kasneje znebiti plevelov med 
tlakovci. Marsikdo poseže po herbicidih, kar z vidika zdravja 
in hišnih ljubljenčkov ni priporočljivo. Pred polaganjem tla-
kovcev je dobro položiti filc, ki preprečuje rast plevelov. Gre 
za debelejšo belo tkanino, ki jo lahko kupimo v trgovinah z 
gradbenim materialom. Uporabimo jo tudi pri polaganju 
»betonskih skodelic« za zasaditev skalnjaka ali brežine. 

Izvedbo grajenih površin običajno vršimo jeseni, sledi 
izbira zelenih prvin. V prvi vrsti načrtujemo zasaditev ze-
lenjavnega, zeliščnega vrta in sadnega drevja. Pri okrasnih 
vrstah izbiramo med lesnatimi rastlinami, zelnatimi traj-
nicami, dvoletnicami in čebulnicami. Spomladi v vrtove 
zasadimo enoletnice. Največji del v vrtu bo najverjetneje 
predstavljala zelenica. Setev trate lahko izvedemo jeseni 
ali spomladi, pomembna faza je izravnava terena. Izbiramo 
med različnimi sortami trave, gre za razlike v obremenjeno-
sti zelenice, zalivanju, gostoti ruše. Po setvi površino dobro 
povaljamo in jo vsakodnevno namakamo. Vedno zasadimo 
praktično, tako da bo lažja oskrba, od pletja do košnje. 

V avgustu sejemo motovilec, izbrane sorte poletne sola-
te, nizki fižol, repo, kolerabo, kitajsko zelje, ohrovt, redkvi-
co, špinačo, tudi še rdečo peso, peteršilj, prezimni korenček, 
sadimo cvetačo, brokoli, v prvi dekadi še endivijo in radič, v 
zadnji dekadi meseca posadimo čebulček. Pazimo na pojav 
bolezni in škodljivcev, prazna zemljišča namenimo setvi 
in sajenju jesenskih vrtnin ali jih zasejemo z rastlinami za 
zeleno gnojenje. Spremljajmo pojav in gostoto števila ško-
dljivcev, lahko uporabljamo lepljive plošče, modre za tripse 
in resarje, bele za grizlice in rumene za dvokrilce – muhe. 

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Spoštovani obiskovalci soteske Vintgar!
Zaradi možnosti prenasičenosti naravne znamenitosti 

in pomanjkanja parkirnih površin ter gneče na prometni-
cah, ki vodijo do soteske Vintgar, vas vljudno prosimo, da 
se o možnostih obiska predhodno pozanimate na spletnih 
straneh TD Gorje. Priporočamo obisk v zgodnjih jutranjih 
in pozno popoldanskih urah dneva, koriščenje javnega 
linijskega avtobusnega prevoza na relaciji Bled–Vintgar–
Jesenice, možnost uporabe parkirišča na Blejski Dobravi, 
od koder prav tako dostopate na vstopno točko za ogled 
soteske. Gneči na vstopni točki se izognete s predhodnim 

nakupom vstopnic na spletu, ogled soteske poteka zgolj 
enosmerno. Dostopanje s kamperji in bivalnimi prikolica-
mi ni zaželeno, prometni znaki na lokalni cesti slednje pre-
povedujejo. V konicah dneva med 11. in 13. uro lahko obi-
skovalci zaradi prenasičenosti računajo na občasne zapore 
na odcepu lokalne ceste (Spodnje Gorje–Podhom), ki vodi 
do vstopne točke za sotesko Vintgar.

Za razumevanje se lepo zahvaljujemo!  
 » TD Gorje
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Prejem evharistije
Prvo sveto obhajilo je bilo letos v 

Gorjah 13. junija. Jezusa je prvič preje-
lo 11 veroučencev, 8 fantov in 3 dekle-
ta. Vsa tri leta jih je na življenje v veri 
pripravljala sestra Elizabeta Petek, 
zadnje leto, ki je bilo zaznamovano z 
ukrepi proti koronavirusu, pa jih je vo-
dil tudi g. župnik Matej Pavlič. Letošnji 
prvoobhajanci so Neža Bijol, Lovrenc 
Bregant, Urban Bolčina, Gregor Ga-
šparac, Matija Korošec, Nina Kristan, 
Luka Pogorevc, Jakob Stržinar, Matevž 
Zorč, Alja Zalokar in Danijel Žemva.

Na ta praznik smo se pripravljali 
tako starši kot otroci. Na uvodnem se-
stanku smo se z g. župnikom dogovorili 
o organizacijskih stvareh in izmenjali 
podatke. Da bi bil praznik in celotna 
priprava čimbolj v Svetem Duhu, smo 
se dogovorili, da bomo po družinah 
opravili 9-dnevnico. Tako smo 9 dni 
pred praznikom vsak večer starši sku-
paj z otroki zmolili desetko rožnega 
venca: ki je postavil sveto evharistijo. 
Pomemben del priprave na prvo sveto 
obhajilo je bilo druženje tako staršev 
kot prvoobhajancev, ki so z veseljem 
sodelovali pri pripenjanju bršljana 

na bele trakove in čiščenju cerkve ter 
okolice. Tako je v mirnem pričakova-
nju prišla nedelja prejema evharisti-
je. Zjutraj smo se lepo urejeni zbrali v 
župnišču, kjer so prvoobhajanci dobili 
vsi enake halje. Dekleta so dobila na 
levo stran halje roza cvetove, fantje pa 
modre. V procesiji smo se po družinah 
odpravili proti cerkvi. Obred prvega sv. 
obhajila je potekal zelo svečano. V pri-
digo je g. župnik vključil tudi prvoob-
hajance z raznimi vprašanji, na katera 

so otroci z veseljem odgovarjali. Pri sv. 
maši je prepeval otroški pevski zbor. 
Ob trenutku prejema prvega svetega 
obhajila je vsak otrok prejel Jezusa v 
srce. Naj jim bo na nadaljnji življenjski 
poti vedno On pravi vodnik in opora v 
veselih in težkih trenutkih. Hvaležni 
za lep obred v zavedanju pomembno-
sti tega dogodka za naše otroke smo se 
družine z veseljem v srcu razšle vsaka 
na svoj dom in nadaljnje praznovanje. 

 » Župnija Gorje

Gašper Kočan deset let duhovnik

Slovesnost nove maše smo v Gorjah 
obhajali pred desetimi leti, 10. julija 
2011. Mnogi se je še prav dobro spomi-
njamo. Takrat je naš župljan, g. Gašper 
Kočan iz Krnice, izrekel svoj poseben 
»da« Gospodu Bogu in postal duhov-
nik. To je bila prva nova maša v župniji 
po letu 1937, ko jo je pel znameniti sve-

Slovesnost na Vodiški planini
Združenje borcev za vrednote 

NOB Radovljica vabi v soboto, 7. av-
gusta 2021, na spominsko slovesnost 
ob 80. obletnici ustanovitve Cankar-
jevega bataljona in prazniku Občine 

Radovljica. Spominska slovesnost s 
kulturnim programom bo ob 11. uri pri 
Partizanskem domu na Vodiški plani-
ni (Jelovica). Slavnostni govornik bo 
Boštjan Poklukar, nekdanji minister 

za notranje zadeve. Organiziran bo 
avtobusni prevoz iz Krnice ob 8. uri, 
ob 8.30 iz Radovljice. 

 » Združenje borcev za vrednote  
NOB Radovljica

tovljan p. Jozafat Ambrožič, Šmonov 
Janez, prav tako Krničan. 

Gašper si je za svoje novomašno 
geslo izbral besede iz Psalma 63: »Po 
Tebi žeja mojo dušo, moj Bog«. Sedaj 
že 10 let skupaj z drugimi pije iz izvira 
žive vode, ki jo Bog z zakramenti daje v 
naše življenje. Gašper trenutno deluje 

kot učitelj in šolski duhovnik v Osnov-
ni šoli Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad 
Ljubljano ter ob tem zaključuje dok-
torski študij na Papeški gregorijanski 
univerzi v Rimu. 

Deseto obletnico nove maše smo 
v Gorjah obhajali v nedeljo, 11. julija. 
Pri obeh dopoldanskih sv. mašah, ki 
jih je daroval g. Gašper, smo se skupaj 
z njim zahvalili za dar duhovništva. 
Ob tem smo prosili Gospoda, da tudi 
v naši župniji obudi nove duhovne po-
klice. Po sv. mašah smo pred cerkvijo 
užili trenutek prijateljskega druženja, 
kjer smo se z veseljem zadržali ob kra-
mljanju in obujanju spominov na novo 
mašo. Kar težko je verjeti, da je minilo 
že deset let. Naj bo še nadaljnja duhov-
niška pot zaznamovana z ljubeznijo in 
darovanjem. Obilo blagoslova in Bog 
vas živi, g. Gašper!  

 » Župnija Gorje
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Oktet LIP Bled - S pesmijo skozi čas
»Pesem je več kot govorica, pesem je 

popotnica postaj od pomladi do zime, 
pesem je neizčrpna sila človeške duše!« 
Stanko Mihelič

Zlezli so  pod kožo! »Oktetovi fanti-
ni«, kot jim pravi njihov vodja Ciril, ne 
potrebujejo posebne prepoznavnosti, 
saj so si jo zgradili z več tisoč nastopi. 
Tudi posebnih priznanj in zaslug ne 
potrebujejo, saj so prejeli preštevilne 
po vsej Sloveniji. Manjka le še »češnji-
ca na čudoviti torti«, ki jo bodo lahko 
razdelili med sokrajane, občane in 
državljane ter predvsem našim nasle-
dnikom zapustili bogato zakladnico 
pestrega repertoarja, odpetega v vseh 
njihovih zasedbah zadnjih 40 let. V 
Kulturno-umetniškem društvu Zasip 
smo se ob tako visokem jubileju odlo-
čili izpisati monografijo in jo obogati-
ti z zgoščenko, ki bo za vedno osvežila 
delček njihovega glasbenega opusa. 
Z njo se želimo pokloniti njihovemu 
glasbenemu in umetniškemu delu,  
hvaležni smo za čarobne trenutke, v 
katerih smo desetletja neizmerno uži-
vali, se vživljali v stotine pesmi, ki so 
jih srčno in radostno prepevali doma 
in po svetu. Za širšo umestitev njiho-
vih umetniških dosežkov v pričujoči 
stvaritvi predstavljamo še mejnike v 

zgodovini glasbene umetnosti, tudi na 
Slovenskem, ne le pevske, ampak tudi 
instrumentalne, od začetkov ritmizi-
ranih zvokov in ljudskih pesmi do so-
dobne narodno-zabavne, pop-rock in 
elektronske glasbe. Nadalje se spomi-
njamo začetkov od moškega komorne-
ga zbora do okteta, se dotikamo kultur-
nega in glasbenega življenja v Zasipu in 
na Bledu ter pobliže spoznamo Oktet 
LIP Bled, njegove zasedbe, umetniške 
vodje in ključne dogodke od prvih nji-
hovih druženj do danes. Spoznajte jih 
tudi vsi, ki to želite, skozi utrinke iz 
njihovega bogatega pevskega življenja, 

osvežite si spomin na posameznike in 
se skupaj sprehodite po nekaj najbolj 
odmevnih koncertih. Tudi v izjemnem 
opusu ujetih trenutkov skozi fotografije. 

Našim »gorenjskim slavčkom« glo-
bok poklon, velika hvala za doprinos 
v slovensko kulturno dediščino in naj 
njihove pesmi odmevajo, se prepevajo 
še na mnoga leta!

Vsem občanom prijazno, romantič-
no, pestro, svobodno poletje ter prije-
tnih počitnic z vragolijami, pustolo-
vščinami vsej naši mladini!

 » Mag. Dragica M. Sternad Kenda,  
predsednica KUD Zasip

Ko ideja rodi idejo – Gozdna pustolovščina in Travniška pustolovščina

Ne predstavljam si življenja brez 
ustvarjanja in vesela sem, da lahko so-
delujem z ljudmi, ki so polni novih in 
norih idej. To se odraža tudi v najinih 
zgodbah z Lucijo. Spoznali sva se pred 
šestimi leti. Takoj sva začutili, da naji-
ne misli in ideje vodijo v isto smer. Za-
čeli sva ustvarjati za otroke. V Zasipu 
sva pod okriljem KUD Kamot v gozd na 
Homu postavili tematsko pot Začaran 
gozd, ki je rodila nove ideje. Ta trenu-
tek sta to dva nahrbtnika pustolovščin, 
ki jih lahko vsak vzame v svoj najljubši 

gozd in na svoj najljubši travnik – Goz-
dna pustolovščina in Travniška pusto-
lovščina.

Ko sva snovali pustolovščini, sva 
imeli jasen cilj. V  nahrbtniku bodo 
zgodbe, ki so zanimive, poučne in za-
bavne. Pri snovanju zgodb si vzameva 
več časa, se dopolnjujeva in vedno vse 
preizkusiva z otroki. V nahrbtniku se 
skrivajo tudi zanimivi pripomočki, ki 
so zasnovani z zgodbo in imajo svoj 
namen. V družbo sva povabili mlado 
ustvarjalno slikarko in grafično obliko-

valko Marušo Žemlja, ki je poskrbela 
za vse prečudovite ilustracije. Ko po-
trebuješ pomoč, priskočijo tudi prija-
telji. In vsaka zgodba potrebuje zadnje 
branje, ostre oči Ane Hlebanja vedno 
najdejo še tako majhno jezikovno na-
pako. 

Vedno izhajava iz misli na celosten 
pogled otrokovega razvoja. In kaj je na 
koncu zares pomembno? To, da otroci 
živijo v spodbudnem okolju ter z ma-
teriali in predmeti raziskujejo svet. 
Pustimo jim odkrivati in raziskovati. 
V igro lahko vključijo vse svoje čute. 
Naj vohajo travniško cvetje, naj delajo 
potičke iz blata, naj skačejo po lužah in 
poslušajo pričje petje, naj splezajo na 
drevo, primejo deževnika v svoje male 
ročice, pojedo sladko in cvetočo tro-
bentico. Pomembno je, da to izkusijo 
na lastni koži z opazovanjem. 

Pravljica, razvijanje otroške domi-
šljije in govora, učenje skozi vse čute, 
aktivna pustolovščina v naravi s pred-
meti, ki spodbujajo raziskovanje ... vse 
to sta najini (zaenkrat) dve pustolo-
vščini. Upava, da ideji kmalu dobita še 
bratce in sestrice. 

 » Meta Vodnjov, KUD Kamot Zasip
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Avgust v knjižnici Gorje
Tudi počitniški avgust bo v knji-

žnici pester. 
Ves mesec, knjižnica Gorje: Slo-

venija, vse najboljše - Literarno-
-likovna razstava učencev podaljša-
nega bivanja OŠ Gorje. 

Junij–september, vse enote: Po-
kukajte med vrstice Josipa Jur-
čiča - Pokukajte med vrstice avtorja 
prvega slovenskega romana in naj ob 
140. obletnici smrti znova zaživijo 
njegove besede! V naslednjih mese-
cih se preizkusite v štirih nagradnih 
kvizih. Rešite jih na spletu ali pri iz-
posojevalnem pultu v naših enotah. 
Ob vsakem boste prejeli opojno diše-
če in okusno darilce.

10. 6.–10. 9., vse enote: Poletavci – 
poletni bralci (otroci od 7. do 12. leta) 
in NajPoletavci (od 13. do 16. leta) pre-
živijo poletje v družbi svojih najljubših 
knjig in revij. Med poletnimi počitni-
cami 30 dni berejo 30 minut na dan. 
Poletavci izpolnjujejo bralni seznam, 
ki ga s podpisom potrdijo odrasli. Naj-
Poletavci oddajo spletni obrazec za 3 
prebrane knjige. Vsi udeleženci pri-
dobijo super navado: branje in majico 
rdeče barve. Glavna nagrada, ki jo izž-
rebamo na zaključni prireditvi, je ele-
ktronski pikado. Prispeva ga podjetje 
Hervis.

Ves mesec, vse enote: Bralni izziv 
- Od 1. julija do 31. avgusta vas vabimo 

na poletno pustolovščino. Izberite 
knjigo avtorja iz izbrane države, pre-
berite vsaj 4 dela in osvojite nagrado.

Ves mesec, vse enote: Mislice: 
Mladi bralci lahko rešujete miselne 
uganke. Vsak mesec vas čaka nov iz-
ziv, ki ga najdete v svoji knjižnici. Če 
ga boste uspešno rešili, vas z malo 
sreče čaka presenečenje.

Ves mesec, vse enote: Zbistrimo 
um: Za vse ljubitelje miselnih vaj za 
krepitev uma smo pripravili po en 
mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas 
čaka presenečenje.

 » Sara Klemenčič,Knjižnica  
Antona Tomaža Linharta Radovljica

Učenci v Vintgarju
Zadnji športni dan v minulem šol-

skem letu so učenci in učenke od 5. 
do 8. razreda gorjanske osnovne šole 

Kolesarji na treh dirkah doma

preživeli v spoznavanju soteske Vint-
gar, kamor jih je na brezplačen obisk 
povabilo Turistično društvo Gorje. Na 

športnem dnevu sta bila 102 učenca v 
spremstvu učiteljic in učiteljev. 

 » RP

Kolesarski klub Gorje je pred dnevi 
v sodelovanju s Kolesarskim klubom 
Bled organiziral kar tri mednarodne 
dirke na Pokljuki in še vzpon na Po-
kljuko.

Na vseh treh dirkah je nastopilo 
preko 400 tekmovalcev in tekmovalk. 
V soboto je bil na VN Občine Gorje 
med elitnimi kolesarji najboljši član 
KK Kranj Uroš Repše, 4. pa je bil član 
KK Bled Matic Žumer. V nedeljo so 
se na vzponu na Pokljuko, kjer je bil v 

kategoriji elite najhitrejši član Meblo 
Jogi Marko Pavlič in med ženskami 
Tjaša Sušnik (BTC City), izkazali tudi 
domači tekmovalci in tekmovalke.

Dosegli so eno prvo, drugo, tri tretja 
mesta ter še pet uvrstitev med najbolj-
ših deset. Edino zmago je dosegla zna-
na triatlonka Monika Peterka.

Tekme so bile organizirane z odli-
ko, seveda s pomočjo Občine Gorje in 
marljivih gasilcev iz Gorij in Podhoma.

 » Marjan Knaflič
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Slovenska bakla je rojena na Ravnah na Koroškem
V objemu mogočnih gozdov Mežiške 

doline jeklarji že 400 let oblikujejo ple-
menito in čvrsto ravensko jeklo. Bogata 
tradicija trdega dela in povezanost z oko-
ljem na ljudeh puščata pečat, oblikujeta 
značaj, prebujata notranjo moč. Nevidna 
sila nas vodi k uresničevanju sanj, ko 
stopamo po poti vzponov in padcev, ob 
tem pa nas bogatijo spoznanja, da lahko 
posežemo više – do zvezd. Le z jekleno 
voljo pridemo tudi na cilj.

Slovensko baklo za olimpijske igre 
Tokio 2020 so izdelali v Skupini SIJ – 
Slovenski industriji jekla. Kot priklon 
Ravenčanom in vsem jeklarjem za do-
prinos k večstoletni tradiciji in vsem 
športnikom, ki bodo barve Slovenije za-
stopali na olimpijskih igrah v daljnem 
Tokiu, bolj oddaljenem kot katere koli 
olimpijske igre doslej. Imamo olimpij-
ske sanje! Slovenska bakla je izdelana iz 
nerjavnega jekla in bukovega lesa. Obli-
ka in izbor materialov sta prepletena z 
močno simboliko: reciklirano nerjavno 
jeklo kot simbol trdnosti in trajnosti ter 
bukov les kot simbol modrosti in samo-
zavesti. Plamenico zaključuje krona v 
silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa 
objema pet olimpijskih krogov, simbolov 
povezovanja. Plamen v kroni širi svetlo-
bo, simbol upanja. Petra Majdič, ki po-
oseblja jekleno voljo v svetu športa, je 
bakli takoj ob rojstvu kot njena rojenica 
vdahnila jekleno voljo, rekoč: 

»Nihče ti v življenju ne more dati 
zagotovila, da boš postal najboljši, 
vedno pa se lahko zaneseš na svojo 
jekleno voljo. Ta je edino zagotovilo, 
da se dan za dnem trudiš postati bolj-
ši in dosežeš svoj cilj. Zato prebudi v 
sebi jekleno voljo!«

Slovenska bakla je simbol povezo-
vanja. Z njenim popotovanjem po Slo-
veniji v spremstvu njene ambasadorke 
Urške Žolnir Jugovar in tekačev, nosil-
cev plamenice, želimo povezati občan-
ke in občane iz vseh 212 občin, v njih 
prebuditi jekleno voljo in širiti vrednote 
olimpizma. Soočanje z nepredvidljivimi 
okoliščinami globalne razširjenosti ko-
ronavirusne bolezni nas je vse osupnilo, 
a hkrati utrdilo v veri v upanje, svetlobo. 
Zremo naprej. Močnejši. Imamo Slo-
vensko baklo. Imamo olimpijske sanje. 
Imamo Tokio! Bakla na poti v Tokio je 
Občino Gorje obiskala 12. julija. Dobro-
došlico so ji izrazili godbeniki domače 
Godbe Gorje, člani domačega Športnega 
društva, bivša olimpijka Lucija Larisi ter 
športno navdušeni občani in občanke z 
županom Petrom Torkarjem. 

Povzeto s spletne strani https://ba-
kla.olympic.si/

 » Martina Hribar Brus
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Novičke iz Tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje

Uspehi članic ŠD Moj klub Bled
V zadnjem mesecu so se člani-

ce Športnega društva Moj klub Bled 
udeležile štirih tekmovanj in dosegle 
odlične rezultate v kategorijah jazz ba-
let, hip hop, urban dance in pole dance.

Na stopničkah so za zlate medalje 
stale Alja Jakopič Trampuž, Maruša 
Jakopič, Tara Capuder, Špela Capuder, 
Tjaša Purgar, Katjuša Pristavec, Man-
ca Polanc, Lea Dijak in Ula Trpin. Sre-
brne medalje so osvojile Karin Dovžan 
Klemenc, Lana Tomažin in Kristina 
Arhar Bošnjak, bronasti medalji pa 
Kaja Košir in Zoja Starovašnik.

Nekatere so prejele več medalj, 
zato čestitke dekletom in trenerjem, 
ki so se prvič soočili s tako situacijo in 
jo odlično izpeljali. Res smo zelo pono-
sni na ekipo. Na vsa tekmovanja smo 
se namreč lahko pripravljali zelo kra-
tek čas, zaradi koronskih ukrepov pa 
nismo smeli delovati skoraj celo leto, 

kar je resno ogrozilo obstoj društva. S 
skrajnimi napori in tudi brez kakršne 
koli državne pomoči smo se prebili čez 
to za nas res neugodno obdobje.

Od začetka septembra dalje bomo s 
programi nadaljevali, v kakšnem obse-
gu in na katerih lokacijah bomo delo-
vali, pa se še dogovarjamo. Vsem novim 
obiskovalcem naših programov bomo 
za lažjo odločitev, v kateri program 
bi se vključili pred vpisom, zagotovili 
preizkus. Programe si lahko ogledate 
na naši spletni strani www.moj-klub.si.

Šport je odlična naložba v zdravo 
in srečno prihodnost otrok, zato hvala 
tudi vsem staršem, ki s prevozi otrok 
na športne aktivnosti podpirajo zdrav 
način življenja.

Vsem želimo lepo poletje in se vidi-
mo jeseni!

 » Mojca Jakopič, predsednica  
ŠD Moj klub Bled

Prvi biatlonski tabor na Pokljuki
Prvi dve skupini naših tekmovalcev 

sta se v juniju udeležili prvega biatlon-
skega tabora na Rudnem polju. Neka-
teri so se z zračno puško prvič srečali 
od blizu in naredili prve korake v svet 
biatlona, spet drugi (starejši) pa kot 
stari mački že z več izkušenj. V Hotelu 
Center so jih razvajali, kar se namesti-
tve in prehrane tiče, pri treningih pa 
ni bilo nikomur prizaneseno. Povzpeli 
so se na okoliške vrhove, ničkolikokrat 
na rolkah pretekli rolkarsko progo, po-
streljali vse razpoložljive naboje in se 
potili ob treningih moči, krosu in stre-
čingu. Tek in biatlon sta garaška špor-
ta, to se ve. A dobra družba in super 
trenerji odtehtajo vse napore!

Treningi vseh tekmovalcev pote-
kajo nemoteno, poleti se večkrat po-
služujemo tudi treningov na jezeru s 
supi, da preženemo poletno vročino. 
Ko pa smo zaradi družinskih dopustov 
odsotni, pa nam Domen spiše posebej 
prilagojen program treningov, da ne 
pademo iz ritma in da mišice ne popu-
stijo … To pa ni kar tako, a?
Delovna akcija na Pokljuki

Sobota, 26. junij, je bil dan za delov-
no akcijo na Rudnem polju v organiza-
ciji ŠD Pokljuka. Čakalo nas je čiščenje 
zaraščenih obronkov, pobiranje smeti, 
vejevja, pa tudi brez motorke ni šlo, saj 
so naši fantje vestno odžagali moteča 
drevesca. Akcije smo se udeležili člani 
tekaških in biatlonskih društev iz vse 
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Slovenije, Gorjanci pa seveda z najbolj 
številčno zasedbo. Pridružili so se nam 
tudi naši najmlajši tekmovalci, ki smo 
jim bili starši za lep zgled. Prepričana 
sem, da ti otroci ne bodo nikoli odvr-
gli kakšnega papirčka na tla, saj se za-
vedajo, da ga bo za njimi moral nekdo 
pobrati, narave pač ne smetimo in ne 
onesnažujemo! Dopoldne je prehitro 
minilo, ob dobri družbi in z aktivnim 
preživljanjem časa v zeleni naravi. Za 
zaključek smo se pomudili še na terasi 
hotela, da smo združili vtise. V dolino 
se nikomur ni pretirano mudilo …
Občni zbor Športnega društva Gorje

Ob rahli sprostitvi protivirusnih 
ukrepov nam je uspelo izpeljati leto-
šnji občni zbor društva. Prilagam na-
govor predsednika društva Grega Re-
peta, ki je lepo povzel delo v preteklem 
letu.

»Da je bilo leto 2020 posebno, že 
dolgo čivkajo vsi vrabci sveta. Seveda 
za ŠD Gorje ni bilo nič drugače. Virus 
nam je delno ukradel rekreacijo v telo-
vadnici, tudi nekaj vadbe in rekreacije 
na prostem, prireditve, kot je Jurjev 
semenj, Pomladni kros, balinarski tur-
nir, dobrodelni koncert Zvezde na sne-
gu so bile virtualne, otroci, ki trenirajo 
tek na smučeh in biatlon, pa so prav 
tako ostali brez tekem za slovenski po-
kal. Na prvi pogled prekleto žalostno. 
Ker pa so se pravila in ukrepi precej 
spreminjali, se je vseeno dalo rekrei-
rati in trenirati pod določenimi pogo-
ji in z upoštevanjem številnih pravil. 
Rekreativci so se znašli z individual-
nimi vadbami, mali smučarji tekači in 
biatlonci pa so s pomočjo staršev, ki so 
sami pridno vozili svoje otroke na tre-
ninge, prav tako dokaj uspešno zvozili 
sezono. Se pravi, da ni bilo tako črno, 
kot je kazalo, da bo.

Kljub pandemiji smo uspeli naredi-
ti nekaj stvari za izboljšanje kakovosti 
vadbe na vseh področjih.

Kupili smo še tretji kombi, saj je 
prevažanje 40 otrok na treninge z dve-
ma kombijema postalo že zelo zaple-
teno. Prav tako nam tretji kombi reši 
situacijo s šolskimi prevozi v primeru 
kake okvare. V preteklosti je bilo s tem 
kar nekaj težav, vendar smo jih s po-
močjo PGD Podhom vedno elegantno 
rešili. PGD Podhom, hvala! 

Na Stovičju smo obnovili hišico, 
ki bo spet lahko služila kot garderoba, 
prostor za shranjevanje nogometne 
opreme in seveda kot zatočišče pred 
plohami. Ekipa ŠD Gorje je ostala še 
edina nogometna ekipa v Gorjah, zato 
je celotno breme urejanja igrišča na 
njej. Upam, da bodo igrišče čim več 
uporabljali. Hvala Občini Gorje za mo-
žnost uporabe igrišča.
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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.

Na balinišču in igrišču za odbojko na mivki v Rečici smo 
končno uredili elektrifikacijo na sončne celice. Ta bo v ve-
černih urah omogočila prijetnejše druženje ob svetlobi ter 
seveda v hladilnikih zagotavljala hladne izotonične napitke. 
Izvedba projekta je seveda potekala pod nadzorom našega 
dobrega prijatelja »štromarja« Zrima. Hvala.

Čeprav je bilo to narejeno v letošnjem letu, pa vseeno 
lahko povem, da smo s pomočjo občine na novo zarisali črte 
za košarko na igriščih pred Gorjanskim domom in pri šoli. 
Vodja projekta je bil Matjaž Ličef - Tašo.

Verjetno vsi veste, da je koča na Kranjski dolini v postop-
ku prodaje AS Kranjska dolina. Dogovorili smo se za ceno 
42.500 €, prejeli smo že 12.500 € are. Koča je šla v prodajo 
zaradi prevelikih stroškov vzdrževanja in nenazadnje pre-
malo interesa za bivanje. Trenutno se še urejajo dokumenti 
glede zemljiške knjige. Zadeva je na sodišču in se zaradi co-
vida ne premakne že leto in pol. Ampak bo že.

Letos tudi praznujemo 100. obletnico društva. Zelo sem 
počaščen, da se to godi v mojem mandatu.  Več o tem pa v 
naslednji številki.

Za konec sem prihranil najbolj veseli del poročila. Če je 
naše društvo smetana, smo končno dobili še češnjo, ki jo lah-
ko postavimo na vrh. Ta češnja je seveda smučarska tekačica 
Eva Urevc, ki je preteklo sezono dosegla neverjetne rezul-
tate. Več stopničk v svetovnem pokalu, zmaga v svetovnem 
pokalu in bron na svetovnem prvenstvu. Čestitam! 

Vse zgoraj navedeno pa ne bi bilo mogoče brez sponzor-
jev in donatorjev. Naj omenim le največje: Elmont Bled, Ob-
čina Gorje, Turistično društvo Gorje, Tosidos, Zavarovalni-
ca Triglav in Senčila Bled. Hvala vsem in seveda hvala tudi 
vsem ostalim donatorjem in prijateljem športa, ki pomagajo 
tudi na druge načine. Hvala vsem članom, ki sploh dajete 
smisel društvu, ki se trudite za razvoj zdrave rekreacije, ki 
skrbite za športne objekte v Gorjah. Društvo so člani!

Ostanite zdravi!«

Olimpijska bakla v Gorjah
Pa smo v Gorjah tudi dočakali olimpijsko baklo! Ob sku-

pni organizaciji občine in Športnega društva Gorje je dogo-
dek minil bliskovito, a prijetno. Prva nosilka je bila Mina, ob 
boku pa Pia in Nina, ki so z baklo pretekle razširjen krog po 
igrišču ob Gorjanskem domu. Nato so baklo predale naprej 

mlajšim, ki so jo s ponosom sprejeli in pokončno nosili! Ni 
kar tako v rokah držati olimpijsko slovensko baklo! Zago-
tovo bo kateri od njih udeleženec olimpijskih iger nekoč v 
prihodnosti …

Naj bo dovolj za tokrat. Novičk je ogromno, dogajanj na 
srečo tudi. Sončen morski pozdrav!

 » Mateja Erman Repe, ŠD Gorje, Foto: Irena Poklukar, Domen 
Potočnik, Miha Larisi
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Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 14,6. Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 
med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko 
pridobljene električne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segre-
vanje. 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.

NOVI, ČISTO ELEKTRIČNI

ENYAQ iV
NAJ TUDI VAS NAVDUŠI NA TESTNI VOŽNJI!

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 72

OGLASI

ALPSKA CESTA 43, LESCE 
PRODAJA T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

DODATNA  
OPREMA,  
ČELADE,  

KLJUČAVNICE, 
KOVČKI, ...

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV SYM 

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

KUPON AVGUST 
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 avgustu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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

Trgovine:

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

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

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

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

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

Trgovine:

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

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

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

*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja 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

10 %

KUPON AVGUST 
2021

KUPON AVGUST 
2021

KUPON AVGUST 
2021

IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

NA IZBRANI ARTIKEL
10 %
IZKLJUČNO ZA IZDELKE MCL

Kupon velja v avgustu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

Kupon velja v avgustu 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno

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
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PRIREDITVE, OGLASI

KOLEDAR PRIREDITEV
• PRED-ŠMARNI VEČER Z DRAGICO ROPRET 

ŽUMER - "Gledališče kamišibaj", gostje Ženski pevski 
zbor DU Bled - umetniški vodja Metka Rutar Piber, v 
organizaciji TD Gorje 
v soboto, 14. avgusta ob 19:30 v Poglejski cerkvi

• RAZSTAVA ROČNIH DEL VEZENJA IN 
KVAČKANJA 
Odprtje razstave v petek, 27. avgusta ob 17. uri v 
prostorih Društva upokojencev v Spodnjih Gorjah 
Razstava bo odprta 28., 29. in 30. avgusta od 15. do 19. ure

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom Revovca 
v soboto, 28. avgusta ob 17. uri pri spomeniku 
padlim talcem v Spodnjih Gorjah  
Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje in Veter-
anskega pevskega zbora.Slavnostni govornik bo mag. 
Blaž Kavčič, podpredsednik Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Renault priporoča www.renault.si

*Vsa vozila v programu Renault Selection imajo vključeno podaljšano jamstvo od 12 do 24 mesecev in neomejeno število kilometrov. Vsa vozila kupljena preko Renault Financiranja 
vključujejo 1x redni servis in brezplačno članstvo v programu Renault Pomoč na cesti. Ponudba velja za vse znamke vozil v skladu s splošnimi pogoji Renault Selection.  
Več na www.renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault Selection

tvoje novo 
rabljeno vozilo 
z jamstvom 
do 24 mesecev*,
paketom 
vzdrževanja* in
paketom 
financiranja
obnovljeno in pripravljeno, 
da ga odpelješ 
renew. Rabljena vozila Renault
prenovljeno zate 

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


