
30. september 2021 številka 138

GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Razred oblastnikov je vedno napovedoval vojne;  
razred podložnikov jih je vedno bojeval

Naslovni stavek je citat iz govora 
mag. Blaža Kavčiča, letošnjega slove-
snega govornika pri spomeniku padlim 
talcem na Revovci.

Tudi letos je Občina Gorje v sodelo-
vanju z borčevsko organizacijo konec 
avgusta pripravila slovesnost v spomin 
na 28. avgust 1941, ko so zaradi izdaje 
življenje izgubili Franc Soklič iz Krni-
ce, Janez Zupan iz Nomenja, Jože Pe-
kon z Blejske Dobrave, Jože in Karol 
Repe iz Spodnjih Gorij. V programu so 
sodelovali Veteranski pevski zbor, re-
citatorke Osnovne šole Gorje in častna 
enota Slovenske vojske. 

Župan Peter Torkar se je v leto-
šnjem spominskem nagovoru skušal 
vrniti v 28. avgust 1941 in se vprašati, 
kakšne so bile zadnje minute v življe-
nju petih talcev, preden so jih pokosile 
nemške krogle. Kaj so mislili, kaj so ču-
tili, kaj so videli nazadnje. 

Slavnostni govornik, podpredse-
dnik borčevske organizacije, mag. Blaž 
Kavčič, pa je v svojem govoru poskušal 
najti ozadje in vzrok za dogodke, kot je 
bil ta, na začetku druge svetovne vojne 
na Revovci. »Pomembno je, da posku-

šamo razumeti človeške motive naših 
prednikov v 30-ih in 40-ih letih prej-
šnjega stoletja, da so zapustili domove 
in se podali v mrzle gozdove, v pomanj-
kanje in hude življenjske preizkušnje. 
Niso šli, da bi se borili, niso šli, da bi 
umrli, še manj, da bi, kot pravijo ne-

kateri, »darovali svoja življenja«. Šli 
so, da bi živeli, da bi zmagali v boju za 
svoje dostojno življenje in dostojno ži-
vljenje vseh rojakov!« 

Govornik za današnje stanje v 
družbi jasno krivi globalni kapital, ki je 
zavladal nad vsemi. »Ko je leta 1941 na-
padel okupator, jim je bilo jasno, kdo je 
sovražnik, kaj je nevarnost, kakšna so 
tveganja, kakšne – pa čeprav skromne 
– so možnosti preživetja, kaj more in 
mora kdo v tej smeri storiti. Danes je 
drugače. Živimo v dokajšnjem lagodju 
in le malokdo se zaveda da smo – na 
nek sodoben, visokotehnološki, globa-
liziran način – napadeni tudi mi!« 

Ob spominu na talce je Blaž Kav-
čič skušal pogledati tudi v prihodnost 
naše države. »Zgled borcev med NOB 
naj nam bo vodilo za soočanje z izzivi 
sodobnega časa, morda tudi spodbuda 
Zvezi borcev, da se odločno postavi v 
ospredje prizadevanj za dobro, materi-
alno in duhovno bogato življenje drža-
vljanov Slovenije danes in jutri! Bodi-
mo vredni naših prednikov, spoštujmo 
njihov boj, njihovo trpljenje, njihovo 
izročilo.« 

 » Romana Purkart, foto Miro Zalokar
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OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane Občanke  
in Občani,

dokončno smo se poslovili od 
letošnjega poletja in že nas bolj 
ali manj razvaja jesen s svojimi 
čari. Toplo, ne prevroče opoldan-
sko sonce, barvitost gozda, spo-
kojnost večerov – vse to je jesen, 
v kateri je možno uživati. Je pa 
tudi čas prehladnih obolenj, ki so 
pogosta ob prehodu letnih časov, 
predvsem ob prehodu v jesen. O 

virusu, ki nam kroji vsakdan že drugo leto, ne bi izgubljal be-
sed. Predvsem zato, ker je vsepovsod napisanega že preveč. 
Celo toliko preveč, da lahko predstavlja jabolko spora med 
ljudmi. Polagam vam na srce, ne dopustite, da situacija vpli-
va na vaše odnose z vam ljubimi ljudmi. Poskusimo krmariti 
svoje življenje med brzicami takšnih in drugačnih preprek 
in naj bo covid le ena izmed brzic, ki jo bomo slej ko prej pu-
stili za sabo. Storimo vse, kar mislimo, da bo dobro vplivalo 
na nas in naše zdravje, ne da bi ob tem storili krivo drugim. 
In dopuščajmo drugim, da ravnajo enako. Predvsem naj 
nam bo ob vsem tem prioriteta, da bomo človek človeku, ra-
zumevajoč in strpen. 

Mora priti čas, ko ne bo skoraj ena in edina debata o no-
vem virusu. Kajti življenje je še mnogo drugega in vsak dan 
je mnogo tém, o katerih lahko govorimo in so prijetnejše. V 
Gorjah se dogaja – okolica šole je dobila novo podobo, prav 
tako prostori v šoli in vrtcu. Razmere za delo so odlične in 
zadovoljstvo osebja, učenk in učencev je izkazano. Pestro 
dogajanje je na vidiku tudi v oktobru – vabljeni na priredi-
tve in dogodke, ki jim lahko sledite v tem izvodu občinskih 
novic. Zahvaljujem se vsem organizatorjem za entuziazem 
in prispevek k pestrosti lokalnega utripa. Nagradimo jih s 
svojo prisotnostjo na dogodkih, razširili si bomo obzorja in 
se prijetno družili.

Albert Camus je zapisal: Jesen je druga pomlad in vsak 
list je cvetlica. Izkoristite prijetne jesenske dni. Počnite naj-
več tistega, kar vas razbremeni, zadovolji in osreči. Naj bo 
vsak dan nekaj posebnega.

 » Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje 
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Purkart;  Člani časopisnega sveta: Marjan Zupan, Tina Kosi, 
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Naslednja številka Gorjanca izide 28. oktobra, prispevke 
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Sprejem prvošolcev
Prvi september je bil prvi šolski dan za 28 gorjanskih pr-

vošolcev. V šolo so prišli v spremstvu staršev. Pričakali sva 
jih učiteljici Alenka in Anja. Predstavnik šolske skupnosti 
Luka Kocjančič jih je pozdravil v imenu vseh učencev. Do-
brodošlico jim je izrekla ravnateljica Mojca Brejc. Nagovoril 
jih je tudi župan Peter Torkar. Drugošolci in tretješolci so 
jim pripravili kratek kulturni program, potem so prvošolci 
odšli na pogostitev v jedilnico, staršem pa smo podali nekaj 
uvodnih informacij. Prvi šolski dan smo uspešno zaključili. 
Veselimo se novih šolskih dni.

 » Osnovna šola Gorje

                                                                                
 
 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in  
Občina Gorje  

 
 

vabita občanke in občane, veteranke in veterane,  
na spominsko slovesnost v okviru praznovanja 30. letnice državnosti in 

praznovanja dneva suverenosti 
v 
 

petek, 15. oktobra 2021, ob 18. uri 
v Gorjanskem domu 

 
slavnostni govornik bo  

general Janez Slapar 
 

V kulturnem programu bodo nastopali: 
Učenci osnovne šole Gorje in Veteranski pevski zbor,  

 
 
 
 
          ŽUPAN      PREDSEDNIK 

Peter Torkar       Janez Koselj 
 
   
 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo  
Zgornja Gorenjska in Občina Gorje

ŽUPAN
Peter Torkar

PREDSEDNIK
Janez Koselj

vabita občanke in občane, veteranke in veterane,
na spominsko slovesnost v okvirju praznovanja  

30. letnice državnosti in  
praznovanja dneva suvetenosti

v kulturnem programu bodo nastopali:

Učenci osnovne šole Gorje  
in Veteranski pevski zbor,

v petek, 15. oktobra 2021, ob 18. uri 
v Gorjanskem domu

slavnostni govornik bo 

general Janez Slapar



Gorjanc

3

AKTUALNO

Teden mobilnosti in Pešbus   

Na naši šoli je teden mobilnosti s 
Pešbusom in dnevom mobilnosti po-
stal septembrska stalnica. Od 16. do 
22. 9. 2021 sva skupaj s kolegico Majo 
Prešeren in v sodelovanju z Martino 
Hribar z Občine Gorje poskrbeli, da je 
celoten projekt odlično deloval. 

S Pešbusom že peto leto želimo 
ozaveščati otroke in njihove starše, 
kako pomembno je gibanje za zdravje, 
samostojnost in socialni razvoj otrok. 
Tako so se učenci v šolo odpravili peš, 
v šestih organiziranih skupinah, po 
začrtanih poteh in po stalnem urniku 
Skozi cel teden je v šolo organizirano 
prihajalo 95 učencev od 1.–5.razreda. 
Zelo pohvalno! Otroci so med hojo zelo 
uživali, klepetali in staršem prihranili 
vožnjo z avtom. Za vseh pet opravlje-
nih pohodov so zadnji dan dobili lepo 
simbolično darilo. Ob tem smo jim 
čestitali skupaj z ravnateljico in žu-
panom. Velika zahvala gre 18 gorjan-
skim upokojenkam in upokojencem, 
ki odlično poskrbijo za otroke in jih 

varno pospremijo v šolo. So lep zgled 
ostalim šolam, kjer le stežka najdejo 
spremstvo za otroke. Pešbus bo spet 
vozil v spomladanskem času. Do takrat 
pa se šolarji potrudite, da čim večkrat 
pridete v šolo peš, sami ali v družbi 
sošolcev. Večji lahko tudi s kolesom.                                                           
Seveda po končani akciji priporoča-
mo, da starši spodbujate otroke, naj 
v šolo prihajajo peš. Če presodite, 
da pot v šolo ni varna, otroke odloži-
te na avtobusni postaji, kjer potem 
sami po pločniku pridejo do šole.                                                                                                                           
Podporo in material za izvedbo Pešbu-
sa nudi IPoP- Inštitut za politike pro-
stora v okviru Aktivno v šolo, ki ga so-
financira Ministrstvo za zdravje RS in 
je del prizadevanj Dober tek Slovenija 
za več gibanja in bolj zdravo prehrano.                                                                             

Na sredin dan mobilnosti smo na 
razredni stopnji v dveh razredih izve-
dli tehniški dan, ostali pa so sodelovali 
v okviru ur pouka. Učenci so se učili o 
prometu, nevarnostih na poti v šolo in 
kako poskrbeti za čim večjo varnost. 

Po krožnem sistemu so spoznali delo 
pomembnih poklicev za varnost vseh 
občanov. Preizkusili so se v gašenju, 
poznavanju pripomočkov za delo gasil-
cev, reševalcev z reševalnim vozilom, 
policistov in redarjev. Bilo je nadvse 
zanimivo, zato najlepša hvala vsem.                                                                                                                   
Učenci petega razreda so večino dopol-
dneva preživeli na šolskem igrišču, kjer 
so najprej postavili svoja kolesa na pre-
gled brezhibnosti. Policist jim je pove-
dal tudi marsikaj zanimivega o svojem 
delu in o ravnanju vseh udeležencev 
v cestnem prometu. Veliko novega 
so se naučili in že znanega obnovili.                                                                                                                          
Svoje spretnosti so preizkusili z 
vožnjo po kolesarskem poligonu.                                                                        
Ko bodo usvojili dovolj znanja in spre-
tnosti, bodo opravili kolesarski izpit. 
Postali bodo samostojnejši in, upamo, 
tudi odgovornejši udeleženci v pro-
metu. To pa je najpomembnejši cilj 
prometne vzgoje, ki ga želimo učitelji 
doseči pri učencih. 

 » Janja Geltar, mentorica prometa na OŠ Gorje
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Nove učilnice, prenovljen vrtec in novo parkirišče

Lepe stvari so vedno tri. Tudi pri nas se že vidijo tri – 
nove, lepe, nujno potrebne. V šoli, vrtcu in okolici se je to po-
letje dobesedno kadilo od dela. Vsi zaposleni, učenci, učitelji 
in starši smo res veseli, da so zdaj dela končana in – kot smo 
napovedali že pred časom – res lažje dihamo. 

V letu praznovanja 50-letnice se je vrtec odel v novo 
preobleko. Obnovili smo notranje stopnišče, tlake, notranja 
vrata, dva vetrolova, s preureditvijo pridobili sanitarije za 
zaposlene in prenovili inštalacije v pralnici. Povsem je pre-
novljena ena igralnica, prebeljena še ena igralnica in celo-
tno stopnišče. Vrtec je zasijal v svetlih barvah in v osveženih 
prostorih bo bivanje najmlajših Gorjancev še bolj prijetno. 
Veseli smo, da nam je uspelo. V nadaljevanju sicer čakamo 
še dvigalo, ampak to bo nov podvig. Za zdaj smo več kot za-
dovoljni.

V šoli smo tako učenci kot učitelji že kar neučakani, da 
začnemo uporabljati tri nove učilnice. Prostori nad garde-
robami telovadnice so veliki, svetli in lepo opremljeni. So-
dobna didaktika že tako predvideva delo v manjših učnih 
skupinah, v zadnjem času pa smo vsi v 'mehurčkih' in zato 
dodatne prostore na naši šoli resnično potrebujemo. Zago-
tovo se učenci z učiteljem Primožem najbolj veselijo učil-
nice za likovno umetnost. Že lani smo z razstavo na Bledu 

dokazali, da si jo zaslužijo. Naslednja je računalnica, ki je 
že več let nujno potrebna. Zdaj bo dovolj velika in sodobno 
opremljena. Še ena dodatna prostorna učilnica bo namenje-
na vsem drugim predmetom, predvsem glasbeni umetnosti. 

Parkirišče je pridobitev za kraj in vse uporabnike šol-
skih prostorov. Šolarji imajo zdaj varen prostor za vstopanje 
in izstopanje iz kombija ali avtomobilov staršev. Tudi avto-
bus, ki nas je peljal na plavanje in kulturni dan, je pripeljal 
do šole in se krožno odpeljal nazaj na cesto. To je bilo za vse 
nas novo in – kar je najbolj pomembno – bistveno bolj varno. 
Tudi starši, ki najmlajše otroke še spremljate do garderobe, 
imate zdaj možnost parkiranja bližje šoli. Spomladi bomo 
uredili še prostor za kolesa.

Hvala vsem, ki ste pri idejah, načrtih, izvedbi kakor koli 
pripomogli. Župan Peter Torkar si je že s prejšnjim vod-
stvom šole prizadeval za omenjene investicije in prav njemu 
gre največja zahvala za posluh in razumevanje.

Vsi krajani vabljeni, da si nove prostore ogledate – parki-
rišče kadarkoli, notranjost stavb pa po dogovoru ali ob obi-
sku prireditev, ki se bodo – ko bo to mogoče – odvijale v šoli 
in vrtcu.

 » Mojca Brejc ravnateljica, Meta Šilc, pomočnica ravnateljice za 
vrtec, Tatjana Pintar, pomočnica ravnateljice za šolo

Labirint slovenskih vrtnic
16. oktobra bo v Vrtu okusov v Zgornjih Gorjah, na do-

mačiji Mateje Reš, otvoritev labirinta slovenskih vrtnic, ki 
se mu bo pridružila še razstava buč. Čebelarsko društvo Bled 
– Gorje bo predstavilo učni čebelnjak. 

V okviru študijskega krožka Labirint slovenskih vrtnic 
smo z udeleženci Medgeneracijskega centra Bled spoznali 
in se informirali o pomenu prisotnosti avtohtonih vrtnic v 
podeželski krajini ter ohranjanju biotske pestrosti in ravno-
vesja v naravi. V jeseni smo zasadili 40 sadik vrtnic, ki veljajo 

za najbolj zanimive v kulinariki in različne šipke, ki rastejo 
v naravi na slovenskih tleh in druge, ki so uporabni zaradi 
velikih plodov.

16. oktobra bodo potekale tudi medgeneracijske delav-
nice, kjer bomo izrezovali buče in  izdelovali izdelke iz če-
beljega voska.  Na dogodku se bo odvijala tudi izmenjevalni-
ca oblačil, tako da vas vabimo, da prinesete vaša ohranjena 
oblačila in jih zamenjate.

 » Hana Premrl
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Pisano jesensko popoldne
 sobota, 16.10.2021

Kmetija Vrt Okusov, Zgornje Gorje
14:00 do 17:00

14:00 OTVORITEV LABIRINTA
SLOVENSKIH VRTNIC

15:00 PREDSTAVITEV UČNEGA
ČEBELNJAKA

16:00 PRIPRAVA VRTNIC NA ZIMO
 

SPREMLJEVALNI PROGRAM:
PRAVLJICE NA SKEDNJU

RAZSTAVA BUČ
DELAVNICE ZA VSE STAROSTI

(IZREZOVANJE BUČ
IZDELAVA VAZELINOV, ZAŠČITNIH KREM, CVETLIČNIH

ARANŽMAJEV,...)
 
 
 
 

VSTOPNINA - PRINESI BUČO

Sodelujoči: Mateja Reš, Čebelarsko društvo Bled-Gorje,
Knjižnica A.T.Linharta, Društvo Žarek, Barbara Podlogar
Organizator: Medgeneracijski center Bled, Ljudska
univerza Radovljica, Študijski krožek, Andragoški
center Slovenije

Turistična atrakcija v Podhomu
Kraj se z vštevši svetovno znano sotesko Vintgar, vaškim 

jedrom s koritom, poslopjem železniške postaje z barom in 
115 let staro železnico letos lahko postavi tudi z nenavadni-
mi bučami, ki se v vsej svoji mogočnosti bohotijo na obce-
stni ograji Štefana Žemve v Podhomu.  Bojda naj bi prispele 
iz daljne Sicilije, v dolžino zrastejo preko metra in so povrhu 
vsega še jedilne. Domala sleherni mimoidoči popotnik in 
verjemite, zavoljo relacije Bled–Vintgar jih ni malo, postane, 
se čudi stvoru narave, seže po kameri in napravi posnetek. 
Štefan, prijazen in dobrega srca, prenekaterega obiskoval-
cev obdari z nenavadnim pridelkom, ki si ga oprtanega prek 
rame odnese proti kuhinjskemu loncu ali kateri ostalega po-
sodja, potrebnega za pripravo željene kulinarične kreacije. 
Štefan, čestitke za čudovit pridelek kakor za dobroto in pri-
jaznost. 

 » Besedilo in foto: Marjan Zupan

Predniki družine Knaflič  
na Bledu

Knjižno delo Predniki družine Knaflič na Bledu avtorja 
Francija Knafliča je družinska kronika, ki vsebuje raziskave, 
arhivske listine, znanstvena odkritja, pričevanja in spomi-
ne. Omogoča svojevrsten pogled v preteklost prednikov, ki 
so živeli na območju današnjega Bleda in okolice. 

Vasi Auritz, Zagorice, Želeče, Mlino, Zazer, Selo, Ribno, 
Bohinjska Bela, Kupljenik in Gorje ter seveda Blejsko jezero 
z otokom in Blejski grad so neme priče večstoletnega biva-
nja družine Knaflič v blejski kotlini. Prav v teh vaseh so se 
predniki rojevali, odraščali, učili, poročali, ustvarjali velike 
družine ter delali za preživetje. To je bilo obdobje velikih 
družbenih sprememb od fevdalizma naprej. Bili so priča 
propadanju držav in nastajanju novih. Tako v prvi kot tudi 
v drugi svetovni vojni so se borili za svobodo slovenskega 
naroda, leta 1991 pa so aktivno sodelovali v osamosvojitve-
ni vojni za Slovenijo. Večina jih je živela v dveh, nekateri pa 
celo v štirih državah, ne da bi pri tem menjali kraj bivanja.                                                     

Bili so kmetje in kajžarji, večinoma dobri gospodarji in 
gospodarice. Živeli so od tega, kar so pridelali. Natančno 
je bilo določeno, kaj morajo oddati gospodi. Nekaterim je 
uspelo tudi kaj prodati. Kmetije prednikov so propadale in 
se tudi prodajale zaradi različnih razlogov, kot so zgodnje 
smrti staršev v družini ali zaradi vojne, potem ko se gospo-
dar nikoli ni vrnil s fronte. Vsi niso imeli enakih možnosti, 
posebej težko je bilo za gostače. Gostače bi lahko primerjali 
z današnjimi podnajemniki, ki pa to niso bili. Gostači so bili 
brez imetja in pravic. Živeli so v pomanjkanju. 

Prišel je čas, ko je bilo zaradi številčnosti družin zemlje 
premalo. Kmetovati niso mogli vsi. Začeli so se učiti za te-
sarje, mizarje, čevljarje in druge obrti. Mojstrov za učenje 
ni bilo prav veliko, zato je bilo treba iti od doma. Po prvi, še 
posebej pa po drugi svetovni vojni je bilo šolanje in odloči-
tev za poklic že obveznost. 

V času, ko so se ustanavljala gasilska društva, so tudi 
predniki družine Knaflič postali gasilci in godbeniki. Druži-
la in povezovala jih je vera. V eni izmed družin prednikov je 
bil rojen tudi župnik, ki je živel in svoje poslanstvo opravljal 
na Koroškem.

Radi so se družili in veselili. Igrali so na različne instru-
mente in peli. Za vsakega družinskega člana je bil god osebni 
praznik. Ko pa je imel god gospodar ali gospodarica, je bil 
to velik praznik celotne družine. Za rojstni dan marsikdo 
sploh ni vedel, kdaj ga ima. Tradicije družinskih praznovanj 
so se obdržale do današnjih dni, je pa res, da se danes bolj 
slavijo rojstni dnevi. 

Raziskava družine Knaflič je povezana tudi z življenjem 
ob in na Blejskem jezeru. Prvi raziskani prednik je bil podlo-
žnik na Blejskem otoku. Predniki ob koncu 18. in v 19. stole-
tju so imeli kmetijske površine neposredno ob obali jezera, 
sama kmetija pa je stala na danes izjemno prestižni lokaciji 
na Mlinem. V zvezi s tem so bili deležni vrste pravic, pove-
zanih z jezersko obalo in jezerom, med drugim tudi čolnar-
jenja. Pripadniki in sedanji rodovi družine Knaflič so bili v 
vseh zgodovinskih obdobjih čolnarji na Blejskem jezeru.

Pravice na Blejskem jezeru so bile pomembne v vseh 
obdobjih in tako je še danes. Proti koncu 19. stoletja so se 
najprej kmetje na Mlinem uprli odvzemu pravic na jezeru. 
Med pobudniki silovitega upora so bili tudi predniki dru-
žine Knaflič. Novi lastnik Blejskega jezera je popustil in 
kmetje so dobili trajno služnost čolnarjenja, prenosljivo na 
družinske člane oz. naslednike.  Po drugi svetovni vojni je 
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nova socialistična oblast služnostne pravice ukinila. Dejav-
nost čolnarjenja je prevzela Komunala Bled, kjer so čolnarji 
lahko vozili pletne kot zaposleni delavci. Po letu 1966 je po 
odloku republiškega sekretarja za gospodarstvo čolnarjenje 
postalo obrt, kar je še danes. V večini jo izvajajo nasledniki 
nekdanjih čolnarjev.      

Kar zadeva uveljavljanje pravic v zvezi s čolnarjenjem, 
obstaja zgodovinska podobnost: v vseh sistemih in državah 
so čolnarji znali odločno ukrepati in braniti svoje pravice. In 
ta tradicija velja še danes.

Eden od razlogov, da sem začel raziskovati zgodovino 
svojih prednikov, je bil popis gorenjskih družin v 18. stole-
tju, ki ga je izvedla cesarica Marija Terezija. K raziskovanju 
mojih korenin me je dodatno spodbudilo tudi dejstvo, da se 
je popis začel prav v takratni blejski župniji, a je zajel zgolj 
družine v letu 1754. Kaj je bilo po tem, je bilo treba raziskati.

Raziskava družine Knaflič obsega osem generacij. Najsta-
rejši podatek sega v leto 1691, temeljita raziskava pa je nare-
jena po letu 1750. Družine so raziskane in opisane po vrstnem 

redu časovne oddaljenosti. Večina podatkov je pridobljenih v 
Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, v Arhivu Republike Slove-
nije ter iz ostale literature, družinskih dokumentov, priče-
vanj sorodnikov in nazadnje tudi iz lastnih spominov. 

Zame, kot popolnega amaterja, je bilo raziskovanje zelo 
zahtevno. Poleg nepoznavanja tematike je bila težava tudi 
jezik, saj se do prve polovice 19. stoletja slovenščina skoraj-
da ni uporabljala. Zato sem moral za pomoč poprositi stro-
kovnjaka za družinske raziskave. Imel sem srečo, saj je svoje 
delo opravil vrhunsko. 

Ideja za video predstavitev raziskave je nastala veliko 
kasneje in povsem naključno. Namen omenjene predstavi-
tve je prikazati kraje in objekte, kjer so živeli moji predniki. 
Hiše in gospodarska poslopja so večinoma nova ali obnovlje-
na, nekatera so ostala skoraj enaka, nekaj pa je bilo poruše-
nih. Bistveno se je spremenila infrastruktura in poseljenost. 
Video predstavitev v skrajšani obliki povzema celotno kro-
niko in bralcu olajša razumevanje pri branju dokumenta.

 » Franci Knaflič

Partizansko pokopališče pri gorjanski cerkvi in spomenik I. svetovne vojne
Člani društva upokojencev in krajevne organizacije ZB 

za vrednote NOB Gorje s pomočjo občine urejamo partizan-
sko pokopališče in gredice ob spomeniku I. svetovne vojne. 
Štirikrat v letu se nas zbere okoli 15. Oplevemo, porežemo 
živo mejo, dodamo prst na gredice in grobove, pograbimo in 
pospravimo smeti in dogorele sveče. Zveza borcev Sloveni-
je nam je v zahvalo za odgovorno skrb podelila zlato plake-
to. Predali smo jo Borisu Francu, predsedniku KO ZB, ki se 
nam žal zaradi bolezni ne more več pridružiti. Letos se nam 
je priključil najmlajši, Oskar, star par mesecev več od 1 leta. 
Težjih del ni zmogel, vendar smo bili veseli družbe in pod-
mladka. 

Vsem članom velja zahvala za opravljeno delo, čeprav 
nekaterih, ki so bili 9. avgusta zadržani zaradi drugih obve-
znosti, ni na sliki in vabljeni na naslednjo akcijo, ki bo pred-
vidoma 19. oktobra ob 8. uri. 

 » Zdenka Repe

Obisk misijonarja
Misijonar g. Janez Mesec je letošnji 

dopust v Sloveniji dodobra podaljšal, 
saj so še vedno prepovedani leti na Ma-
dagaskar zaradi koronavirusnih omeji-
tev. V tem času je dvakrat maševal tudi 
v naši župniji.  

Prvo nedeljo avgusta je v Gorjah 
daroval obe dopoldanski sv. maši. Na-
govoril nas je s preprostostjo in real-
nostjo življenja v misijonih. Evange-
lizacija pri Malgaših ni lahka. Mnogo 
ljudi se navduši nad krščansko vero, 
vendar pri izpolnjevanju zapovedi hi-
tro uberejo svojo pot. Poleg osnovne-
ga dela – oznanjevanja evangelija – je 
za misijonarje pomembna še skrb za 
zdravje in izobraževanje z gradnjo šol 
in bolnišnic. Velikokrat pa domačinom 
pomenijo tudi vir preživetja. Vse to 
lahko izvršujejo s pomočjo darov, kjer 
ima pomoč iz Slovenije izjemno vlogo. 
G. Mesec je presenečen nad odprtostjo 
ljudi za pomoč misijonom. Tudi nabir-

ke pri obeh sv. mašah so bile za potre-
be njegovega misijonskega dela. Na ta 
način sredstva najdejo pot do najbolj 
ubogih. Tretjo nedeljo v septembru je 
bil g. Mesec pri prvi sv. maši na razpo-
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lago za sv. spoved, pri drugi sv. maši pa 
je nagovoril bolnike in starejše. Pouda-
ril je pomen starostnikov in trpljenja, 
darovanega Bogu. Tudi zadnji trije pa-
peži so ali še okušajo križ starosti. Po-
mislimo na trenutek, ko nas bo Gospod 
poklical iz življenja v življenje. Takrat 
nam molitev krščanskega upanja »… 
in k tebi priti pusti me ...« ne odvzame 
veselja sedanjega trenutka, prihodnost 

pa je potrebno izročati v varstvo božje 
dobrote. Omenil je tudi, da se v drugih 
kulturah goji do ostarelih veliko spo-
štovanje. Tudi medgeneracijsko pove-
zovanje v družini je na Madagaskarju 
samoumevno, saj je to dejansko vse, 
kar imajo. Ljudje nimajo zavarovanja 
ali pokojnin, tako preživijo le povezani 
s širšo družino. V primeru bolezni pro-
dajo kakšno govedo ali drugo imetje, če 

je potrebna operacija. Družino lahko 
primerjamo tudi z drevesom, kjer so 
otroci listi ali sadež na drevesu, starši 
so deblo, ti pa ne morejo preživeti brez 
korenin, ki so stari starši. 

Tudi nam velja vzpodbuda, da smo 
v družini povezani, ker drug drugega 
potrebujemo. 

 » Župnija Gorje

20 let Veteranskega pevskega zbora 

V Parku osamosvojitve v Radencih je zbor zapel Maistrovo pesem »Nazaj jih pa ni …«

Zahvala našemu gostitelju  v Murski  
Soboti, Ivanu Smodišu
Predsednik OO VVS Zgornja Gorenjska 
Janez Koselj in Blejski župan Janez Fajfar 
sta se zahvalila našemu gostitelju v Murski 
Soboti, Ivanu Smodišu

Veteranski pevski zbor Območnega 
združenja veteranov vojne za Sloveni-
jo Zgornja Gorenjska je letos zaokro-
žil dvajset let delovanja. Z vajami je 
začel marca 2001 in že v aprilu istega 
leta nastopil na veteranskem srečanju 
v Cerkljah, sicer neuradno, z avtorsko 
pesmijo Za samostojno Slovenijo. Od 
tedaj deluje neprekinjeno, vseh 20 
let delovanja ga vodi pevovodja Franc 
Podjed, ki za zbor napiše tudi preneka-
tero pesem ali priredbo. 

Okroglo obletnico je zbor obeležil 
konec avgusta s prazničnim in dobro 
obiskanim koncertom v radovljiški 
graščini. Zbor prepeva domoljubne, 
partizanske in narodne pesmi, reper-
toar zbora bogatijo pesmi generala 
Rudolfa Maistra in pesmi o časih na-

stajanja in osamosvajanja Slovenije. 
Zato je bil program koncerta barvit, 
nekakšna programska mavrica pesmi, 
ki so pevkam in pevcem morda ljubše 
od ostalih, nekaj pesmi pa je bilo iz-
vedenih prvič. Svoje sta k prijetnemu 
praznovanju prispevala tudi gosta, 
sopranistka Janja Hvala in baritonist 
Darko Peterman.  

V bogati dvajsetletni karieri je zbor 
imel preko štiristo javnih nastopov. 
Največ je pel po občinah Zgornje Go-
renjske, a njegova pesem je bila že sli-
šana tudi na spominski slovesnosti v 
Dražgošah, na Ljubelju, v Kranju, na 
Brniku, v Logatcu, v Ljubljani, v zamej-
skem Doberdobu in še kje. Na vajah se 
srečujejo enkrat tedensko, vsak pone-
deljek, kar so povedali tudi s pesmijo: 

»Vsak pon`delk pod večer se dobimo, 
naš zbor poje, `mamo vaje …« Radi po-
jejo in druženje ob petju jih bogati. Žal 
čas zboru ne prizanaša, število aktiv-
nih pevcev se zmanjšuje, novih navdu-
šencev za nadaljevanje koncepta zbo-
rovskega dela primanjkuje. Vse pevke 
in pevci, ki so vztrajali teh dvajset let, si 
zaslužijo iskrene čestitke in velik hvala 
za ves vloženi čas. 

Že dvajset let so člani zbora sou-
stvarjalci spomina na pokončne dni 
narodove preteklosti, ki ga vedno zno-
va in znova oživljajo s prepevanjem pe-
smi, namenjenih spominu in ljubezni 
do domovine. Trinajst pevk in pevcev 
je bilo ob jubileju odlikovanih s srebr-
no Gallusovo značko, Darinka Dolžan 
in Ana Miler z zlato Gallusovo znač-
ko, za svoj več kot 40-letni doprinos k 
zborovski glasbi pa so Nada Markovič, 
Metka Rutar Piber in Franc Podjed 
prejeli častno Gallusovo značko.
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Slovenski pregovor pravi: »Blagor 
hiši, kjer petje se sliši.« Želimo, da bi se 
iz Veteranskega doma OZ VVS Zgornja 
Gorenjska pesem še slišala.  

Obisk Pomurja 
Vsako leto se veterani in veteran-

ke iz Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska 
odpravimo na ekskurzijo v eno izmed 
slovenskih pokrajin. Letos smo se odlo-
čili, da 17. avgusta, na državni praznik, 
dan združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom po prvi svetovni 
vojni, obiščemo veterane v pokrajin-
skem odboru Pomurje. Najprej smo se 
ustavili v spominskem parku v Murski 
Soboti, kjer nam je Ivan Smodiš, pred-
sednik PO Prekmurje in predsednik 
OZVVS Murska Sobota, predstavil 
spominski park ter delovanje teritori-
alcev in ostalih v času osamosvajanja 
Slovenije. V Parku osamosvojitvene 
vojne 1991 v Radencih nam je dogodke 
v letu 1991 v tem delu Slovenije osvetlil 
Niko Brus, predsednik OZVVS Gornja 
Radgona. V Gornji Radgoni smo polo-
žili venec k spominski plošči Janeza 
Svetine z Bleda, ki je 28. junija 1991 ob 
11.38 v Gornji Radgoni med fotografi-
ranjem oklepnega vozila JLA omahnil 
pod strelom iz le-tega. Pokopan je na  
blejskem pokopališču, veterani pa se 
ga vsako leto spomnimo tako v Gornji 
Radgoni kot na Bledu. Podrobnosti o 
njegovi tragični smrti nam je osvetlil 
takratni ravnatelj osnovne šole, go-

Gospod Dušan Zagorc, upokojeni ravnatelj 
radgonske osnovne šole, ki je leta 1991 
preko zvočnikov z Grajskega hriba nagov-
arjal in ozaveščal vojake JLA, kaj se v Slo-
veniji pravzaprav dogaja, pred spominsko 
ploščo Janezu Svetini v Gornji Radgoni

godki v Murski Soboti, v Radencih in v 
Gornji Radgoni v prelomnih dneh leta 
1991. Na ekskurziji so bili tudi pevci 
Veteranskega pevskega zbora, ki je pod 
vodstvom Franca Podjeda na vseh treh 
spominskih mestih, ki smo jih obiskali, 
zapel nekaj pesmi.  Dogodkom smo se 
poklonili tudi s prapori območnega in 
pokrajinskega združenja Gorenjska.

Zanimiv in poučen obisk smo na-
daljevali z obiskom radgonske kleti, 
sklenili pa v Nasovi v apaški dolini. Po-
zno zvečer smo se vrnili na Gorenjsko s 
prijetnimi spomini na čudovit praznič-
ni dan v Pomurju in na prijazen spre-
jem, za kar se veteranom iz območnih 
združenj Murska Sobota in Gornja 
Radgona iskreno zahvaljujemo. Vide-
li in izvedeli smo res veliko novega in 
prav zaradi takih srečanj smo veterani 
različnih združenj po vsej Sloveniji še 
bolj povezani in enotni.   

 » Ana Miler

spod Dušan Zagorc. V Gornji Radgoni 
smo si ogledali tudi obeležje »NIKOLI 
VEČ« in alejo slavnih rojakov v njego-
vi bližini. Kako je bilo v Radgoni leta 
1991, sta nam podrobno, ob ogledu fil-
ma o poteku bojev, predstavila Dušan 
Zagorc in  Zdravko Stolnik. Tako smo 
se zgornjegorenjski veterani, z nami 
je bil tudi blejski župan Janez Fajfar, 
seznanili z delovanjem in organizira-
nostjo Teritorialne obrambe in z do-

Jeseni naproti
Letošnje plodovke so zagotovo po-

trebovale več namakanja kot običajno. 
Poleg že dobro znanih bučnic in razhu-
dnikovk so se na tržišču pojavile sadi-
ke mehiških kumar. Gre za zanimivo 
rastlino, plodovi so po obliki podobni 
majhnim lubenicam. Plodovi dozore-
vajo preko dveh mesecev, v jeseni od-
padejo, veliki so nekaj centimetrov, ko-
žica je bele barve z zelenimi progami. 

Kot že samo ime pove, izhajajo iz 
Mehike, občutljive so na nižje tem-
perature. Na prosto smo jih sadili po 
ledenih možeh, lahko na manjše gre-
bene, dobro založene z organsko snov-
jo. Najboljše so zavetne, sončne lege. 
Mehiške kumare spadajo v družino 
bučnic, tako kot navadne kumare po-
trebujejo oporo, saj v višino zrastejo 
nekaj metrov. Ob primerni oskrbi sadi-
ka obrodi do nekaj kilogramov pridel-
ka. So zanimivega okusa, lupina mesu 
daje bolj kiselkast okus. Lahko uživa-
mo sveže ali vložene v kis.  V drugi po-
lovici oktobra sadimo česen. Izberemo 

zdrav matični material, primerne veli-
kosti. Jesenski česen ima v primerja-
vi s spomladanskim večje stroke, a je 
manj aromatičen. Najbolje ga je saditi 
v tla, ki so bogata z organsko snovjo, 
minimalno 6 cm narazen, razdalja med 
vrstami naj bo vsaj 25 cm. Slabe sose-
de česnu so vse metuljnice, vrtnine, ki 
oblikujejo stroke. Dobro je kolobariti 
in upoštevati tudi predhodni posevek 
na gredi v istem letu. 

Oktober je čas, ko balkonska korita 
in grede zasadimo z jesenskimi rastli-
nami, okrasnimi travami in trajnicami. 
Pri zasaditvi rese in vrese izberemo 
kisel substrat. V kolikor se ne moremo 
odločiti za barvo cveta, imajo vrtnarski 
centri na voljo reso v treh barvah, za-
sajeno v istem lončku. Čas je za nasa-
ditev jesenskih in prezimnih rastlin na 
pokopališčih. 

Na vrtovih pobiramo še zadnje 
pridelke, zemljo pripravljamo na po-
čitek in zasejemo rastline za zeleno 
gnojenje. Pobiramo tudi korenovke in 

gomoljnice, na listih pese je pogosta 
pesina listna pegavost. Gre za glivično 
bolezen, simptome opazimo na listni 
ploskvi, gre za rjave pege, obrobljene 
z rdečim robom. Bolezen se najhitreje 
širi na območjih z veliko vlage in vi-
sokimi temperaturami. Težava je, da 
oboleli listi ne proizvajajo fotosinteze, 
pege se lahko posušijo in izpadejo, zato 
je otežena presnova rastline in posle-
dično je pridelek nižji. 

V tem času izkopljemo sladki krom-
pir, letos je bilo na nasadu opaziti kar 
nekaj gosenic slakovega vešca, saj slad-
ki krompir sodi med slakovke. Gose-
nice uničujemo z ustreznim insektici-
dom. Poleg omenjenega škodljivca so 
se na sladkem krompirju pojavile tudi 
pršice. Pršice sodijo med pajkovce, re-
čemo jim tudi rdeči pajek. Škodo delajo 
na listih, postanejo bledi, izsesani, na 
nasadu opazimo pajčevino. Pršice zelo 
rade napadajo tudi kleke, ki jih običaj-
no sadimo za živo mejo okrog vrtov. 
Veliko škodljivcev se je na novo poja-
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Obisk prijateljev iz Metlike
Končno je napočil čas, da smo dobi-

li obisk prostovoljcev RK Metlika. Iz-
menjali smo si darila, nato smo se od-
pravili v našo prelepo sotesko Vintgar, 
kjer nam je tudi Tomaž Bregant pove-
dal nekaj o zgodovini našega prelepega 
bisera. Že lačni in žejni smo se napotili 
proti Gorjanskemu domu, kjer nas je 
pozdravil naš župan. Prinesel je tudi 
darilo za našo dolgoletno predsednico 
RK ga. Nado Kuralt. Zaključili smo z iz-
letom na Blejski grad. Bilo je zelo lepo, 
vsi srečni in zadovoljni smo se poslovi-
li z obljubo, da se kmalu vidimo. Hvala 
Turističnemu društvu Gorje, g. županu 
in prostovoljcem RK GORJE za pomoč 
pri izvedbi srečanja.

 » KORK Gorje

VRT IN OKOLJE, DOGAJANJA, KULTURA

vilo pri nas, delajo pa že veliko gospo-
darsko škodo. Za manjše nasade, vrtič-
karje še enkrat velja poudariti pomen 
uporabe sode bikarbone. Deluje, le 
večkrat zapored je potrebno škropiti. 

Čas je za sajenje sadnega drevja, 
trajnic in spomladi cvetočih čebulnic. 
Izkopljemo gomolje dalij in jih primer-

no osušimo. Pripravimo si materiale 
za zaščito rastlin pred nizkimi tempe-
raturami, priskrbimo si listje, slamo, 
smrečje, rogoznico, trstičje in druge 
umetne materiale. Toplotno zahtevne 
rastline prenesemo v kleti in zavaro-
vane prostore. Posušimo in primerno 
shranimo letošnje seme za prihodnjo 

vegetacijsko dobo. Seme naj vsebuje 
od 11 do 14 odstotkov vlage, hranimo ga 
v suhem in temnem prostoru. Ne po-
zabimo na napise z oznako rastlinske 
vrste, sorte in letom pridelave. Večini 
semen po tretjem letu začne upadati 
odstotek kalivosti.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo

Večer Jožeta Antoniča

VEČ
ER 

JOŽ
ETA

ANTONIČ

A

V letu 2019 je Jože Antonič postal 
častni občan Občine Gorje, na njegovi 
hiši pa je bilo postavljeno spominsko 
obeležje. Takrat smo se v Folklornem 
društvu Bled s soglasjem svojcev in 
Občine Gorje odločili, da vsako leto v 
Gorjah pripravimo Večer Jožeta An-
toniča. To naj bi bila narodno-zabavna 
prireditev z različnimi nastopajočimi. 
Žal je prireditev zaradi težav s covidom 
lansko leto odpadla. 

Letošnja prireditev bo v soboto, 
23.oktobra, ob 19. uri v telovadnici 
Osnovne šole Gorje. Nastopili bodo 
Veseli Begunjčani, Oktet LIP Bled in 
folklorna skupina Folklornega društva 
Bled. Voditeljica prireditve bo Mate-
ja Repe.  Že dopoldne ob 10. uri pa bo 
v povezavi s Potjo narodno-zabavne 
glasbe po Zgornji Gorenjski pohod od 

Avsenikovega spomenika v Lescah pre-
ko Bleda v Antoničeve Gorje. Na Bledu 
pri TNP-ju bo prvi postanek s harmo-
niko in okrepčilom. Zatem se bo pot 
nadaljevala v Gorje, kjer bo na vaškem 
trgu postanek, prav tako s harmoniko 
in okrepčilom. Od tod pa nas bo Tomaž 
Bregant iz Turističnega društva Gorje 
popeljal po novi tematski poti kulturne 
in naravne dediščine, imenovani Pote-
pinka Gorjanka. 

Prijazno vas vabimo, da se udeleži-
te tako prireditve kot pohoda. 

Upamo, da nam bodo tokrat raz-
mere dopuščale izvedbo dogodkov. 
Vsi udeleženci prireditve kot pohoda 
pa bomo morali izpolnjevati takratne 
zahteve vlade. Po sedanjih zahtevah je 
to pogoj PCT.

 » Toni Repe



Gorjanc

10

DOGAJANJA

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka tudi v Biosfernem območju Julijske Alpe
Biosferno območje (BO) Julijske Alpe 
je najstarejše in največje BO območje 
v Sloveniji. 

Obsega občine Bled, Bohinj, Gorje, 
Jesenice, Radovljica, Žirovnica, Kranj-
ska Gora, Kobarid, Tolmin in Bovec. V 
Sloveniji imamo sicer še  BO Kras, BO 
Kozjansko in BO Mura.

Unesco MaB (Človek in Biosfera) 
je Unescov mednarodni raziskovalni 
program, ki spodbuja prizadevanja za 
sožitje med ljudmi in njihovim oko-
ljem ter vzpostavlja svetovno mrežo  
območij, kjer človek in narava sobi-
vata z roko v roki. BO so mednarodno 
prepoznana območja, ki prebivalcem 
in lokalnim skupnostim nudijo nove 
razvojne priložnosti, strokovnjakom 
nove izzive, obiskovalcem pa nova do-
živetja.

Svetovna mreža MaB obsega 714 
območij v 129 državah. Letos se obe-
ležuje 50-letnica programa UNESCO 
MaB.

Območje Triglavskega narodnega 
parka (TNP) predstavlja osrednje ob-
močje BO Julijske Alpe, prehodno ob-
močje pa obsega širši del Julijskih Alp.

Certifikacijski sistem 
Znak kakovosti Tri-
glavskega narodnega 
parka (ZKTNP)  www.
tnp-kakovost.si

Certifikat znaka kakovosti zasledu-
je vrednote in poslanstvo narodnega 
parka na celotnem območju Julijskih 
Alp. Predstavlja storitve in izdelke 
posameznikov, ki razumejo potrebo 
ohranjanja čudovite narave in okolja 
našim zanamcem. Potrošniku pa omo-
goča, da podpira lokalno gospodarstvo 
in tradicijo kot zagotovilo kakovosti 

Pokljuški gozdovi, Foto: Arhiv JZ TNP

ter znak spoštovanja narave in zaupa-
nja človeku. Znak kakovosti se podelju-
je za področja kmetijstva, turizma, do-
mače in umetnostne obrti, gozdarstva, 
zeliščarstva, izobraževanja …

Glavni pogoj za pridobitev certifi-
kata je zagotavljanje in konkretno do-
kazovanje, da imajo izdelki in storitve 
nadstandardno splošno in predvsem 
okoljsko kakovost. Več na: www.tnp-
-kakovost.si/sl/content/zktnp/kako-
-se-pridruziti-zktnp 

Nosilec ZKTNP iz Gorij: LESBLED, 
Spodnje Gorje 145. 

 » Renata Cerkovnik, JZ TNP

Turizem in podnebne spremembe – dva izziva prihodnosti

Dimitri Zver prihaja s francoske 
univerze Brest in je na izmenjavi v Tri-
glavskem narodnem parku. Zanimalo 
nas je, kaj počne v parku in kako on vidi 
razvoj in varovanje okolja. 

Kako ste prišli v stik s TNP?
Po očetovi strani sem Slovenec, do 

parka sem prišel preko sorodnikov na 
ljubljanski univerzi. V Franciji delam 
magisterij iz ekologije, preučujem 
upravljanje z biodiverziteto, v TNP 
pa sodelujem z različnimi službami in 
oddelki, predvsem me zanima delo na 
terenu. Preučujem barja in življenje v 
njih, predvsem pokljuška barja, sicer 
pa me zanimajo tudi drugi projekti v 
parku. Zanima me tudi, kako Trigla-
vski narodni park deluje, zanimajo me 
vsi izzivi, ki so v tem trenutku pred 
parkom. 

Če primerjate ekološke razme-
re v Triglavskem narodnem parku 
s podobnimi območji na svetu, kaj 
lahko rečete?

Težko je reči, menim pa, da je okolje 
v Sloveniji v glavnem bolje ohranjeno 
kot v drugih predelih sveta, tudi bolje 
kot drugje v Evropi. Slovenija je majh-
na država, kljub temu pa ima zelo bo-
gato in ohranjeno biodiverziteto. Kar 

pa se tiče narodnega parka, je ta zelo 
dobro ohranjen in zavarovan, pose-
bej njegovo ožje območje. Kljub temu 
opažam, da se park sooča z izzivi, med 
njimi je na prvem mestu turizem. Šte-
vilo obiskovalcev se veča, kar je hkrati 
dobro in slabo. Po eni strani je seveda 
treba razumeti ljudi, da iščejo mir, tiši-
no in stik z naravnim okoljem, po drugi 
strani pa bo v prihodnosti to verjetno 
postal velik problem. 

Menite torej, da bi morali omeji-
ti število obiskovalcev?

Po zakonu je TNP odprt in dostopen 
za vse, kar je edino prav. Prav je, da je 
park za javnost odprt in da je brez vsto-
pnin dostopen vsem, vendar je težko 
najti pravilno ravnovesje med obiskom 
in strogostjo varovanja. To ravnovesje 
pa bo v prihodnosti treba najti in to bo 
po mojem mnenju eden izmed večjih 
izzivov parka. Že danes je promet eden 
izmed glavnih problemov na Vršiču, pa 
tudi v Bohinju. Promet bo tako treba 
na nek način regulirati, ena rešitev bi 
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bila okrepljen javni prevoz, nekatere 
ceste bi za motorni promet lahko zapr-
li. Ne bi bil rad v tej poziciji, da bi tako 
velik problem moral reševati. 

To sem vas vprašala, ker sem 
upala, da boste prinesli kakšen nov 
uvid od zunaj…

Ja, težko bo. Situacija na Vršiču je 
ušla iz rok, vsaj tako se zdi. Razumem, 
da je treba prelaz ohraniti odprt tudi 
zaradi povezave med Gorenjsko in Pri-
morsko, ampak ob konicah je promet 
preprosto prehud. Vršič sem doživel v 
letošnjem poletju, ko je bil še vedno čas 
covida, tako da si ne znam predstavlja-
ti, kako je šele takrat, ko je vse normal-
no. Triglavski narodni park je razpet 
med lokalnimi skupnostmi, državo, 
turizmom in gospodarstvom, ampak 
kljub temu, njegov osrednji namen je 

varovanje narave. V Franciji je podob-
no, poleti je v nacionalnih parkih ogro-
mno obiskovalcev, s tem da je pri nas 
še povsod dovoljeno kampiranje, kar 
predstavlja še dodaten problem. Tudi 
v Franciji za vstop v nacionalne parke 
ni nobenih vstopnin, kot so na primer 
v ZDA ali v Kanadi, parki so brezplačno 
dostopni vsem. Tako mora tudi ostati. 

Kaj se vam zdi, da bo poleg pro-
meta v naslednjih desetih letih naš 
osrednji problem? Podnebne spre-
membe?

Ja, prav gotovo. Podnebne spre-
membe že zdaj vplivajo na življenje v 
parku, predvsem na gozdove. Čez nekaj 
desetletij bodo podnebne spremembe 
park zelo spremenile. Posebej vročina 
poleti in spremembe padavinskih sis-
temov, ki se obetajo. Upravljanje z eko-

loškimi sistemi bo postalo ključno, da 
boste lahko ublažili vplive podnebnih 
sprememb. 

Če poskušava pogledati nekaj 
desetletij v prihodnost, ko bo na 
nekaterih območjih južne Evrope 
nemogoče živeti, kaj šele hoditi na 
dopust…

Ja, življenje se bo za prihodnje ge-
neracije zelo spremenilo. Tega si mi 
danes ne znamo niti  predstavljati. V 
Sloveniji je kakovost življenja visoka, 
Alpe zahodni polovici dajejo hlad in 
padavine, imate še vedno obilo pitne 
vode, bogato rastlinje, življenje je do-
bro in prijetno, tako da lahko pričaku-
jete ne samo povečan obisk turistov, 
pač pa tudi povečano priseljevanje lju-
di v Slovenijo. 

 » Romana Purkart

Svetovni dan oživljanja
Teče že deveto leto, odkar je bil 16. 

oktober razglašen za Evropski dan 
oživljanja in četrto leto, odkar se je do-
godek razširil po obsegu sodelujočih 
držav in se preimenoval v Svetovni 
dan oživljanja. Globalni akciji ozave-
ščanja se pod okriljem Zveze študen-
tov medicine Slovenije tudi letos pri-
družujemo študenti medicine z obeh 
slovenskih fakultet, skupaj s študenti 
petih zdravstvenih fakultet, člani Zve-
ze tabornikov Slovenije, člani Zveze 

slovenskih katoliških skavtinj in skav-
tov ter predstavniki območnih zdru-
ženj Rdečega križa Slovenije. 

V partnerstvu s Slovenskim reani-
macijskim svetom in Rdečim križem 
Slovenije organiziramo vseslovensko 
akcijo “Slovenija oživlja!”, v okviru 
katere želimo vsem laikom predstaviti 
pomen hitrega in pravilnega ukrepanja 
v primeru srčnega zastoja, znanje oži-
vljanja pa kot veščino, ki rešuje življe-
nja. Zadnje raziskave kažejo, da se vse 

manj laikov odloča nuditi temeljne po-
stopke oživljanja osebi v srčnem zasto-
ju v času epidemije koronavirusa, četu-
di je ta oseba njihov znanec, družinski 
član. Zato bomo letos naslovili tudi to 
temo, pereča vprašanja v povezavi z njo 
ter prilagojene smernice za oživljanje 
v času epidemije covid-19.

Znanje rešuje življenja, zato se tudi 
vi pridružite akciji Slovenija oživlja!

 » Organizacijska ekipa Slovenija oživlja

Pestro dogajanje v društvo Žarek
V Društvu Žarek je bilo vse poletje 

in tudi kasneje pestro.
V Dnevnem centru Naj mladih ne 

vzgaja ulica se je čez poletje dogajalo 
marsikaj. Že nekaj dni pred koncem 
šolskega leta smo obiskali Prostovolj-
no gasilsko društvo Jesenice. Gasilci 
so nam razkazali svojo opremo in na-
tančno predstavili svoje delo. Otroci in 
zaposleni smo imeli možnost pomeriti 
njihove obleke.

Poletne počitnice pa so bile tudi 
čas za vsakoletne brezplačne delavni-
ce »Sproščeno v poletje«, ki jih dnev-
ni center organizira v enoti na Bledu 
in Mojstrani. Na Bledu so potekale v 
obsegu petih dni, udeležili pa so se jih 
otroci iz blejske in gorjanske občine, v 
Mojstrani pa tri dni za otroke iz kranj-
skogorske občine. Na teh delavnicah so 
se otroci in mladi lahko izrazili v svoji 
ustvarjalnosti ter kreativnosti. Ustvar-
jali so z barvami za steklo fun&fancy, 
das maso, fimo maso ter prstnimi bar-
vami, ob lepem vremenu pa so svojo 
ustvarjalnost in kreativnost izrazili 
tudi na prostem.

V času počitnic smo v dnevnem 
centru za naše uporabnike organizi-
rali tudi več izletov. Štirikrat smo se 
podali na Bled, kjer so se otroci spre-
hodili okoli jezera ter se kopali v njem. 
Enkrat pa nas je pot zanesla tudi dlje, 
in sicer na Most na Soči, kjer smo otro-
kom omogočili vožnjo z ladjico po reki 
Soči. Za nekatere je bila to prva tovr-
stna izkušnja. Poletje v dnevnem cen-
tru smo zaključili z udeležbo na Paradi 
učenja. Tam smo predstavili Društvo 

Žarek, izvedli pa smo tudi ustvarjalno 
delavnico barvanja mavčnih odlitkov 
in izdelovanja zapestnic in ogrlic. De-
lavnice so se poleg naših uporabnikov 
udeležili tudi drugi otroci.

V okviru programa komune Sku-
pnost Žarek smo imeli v avgustu po-
čitniški teden z uporabniki skupnosti, 
ki smo ga res lepo preživeli: v gorah, na 
morju, ob jezeru, šli pa smo tudi v kino 
in na gokart. Cilj tega tedna je bil dose-
žen: uporabniki so ugotovili, da se ima-
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jo lahko lepo tudi brez drog in drugih 
substanc. Sicer so se nekateri člani tudi 
vse poletje pridno učili in uspehi pri 
izpitih niso izostali. Tudi na vrtu smo 
uspeli pridelati veliko zelenjave, ki jo 
bomo imeli tudi za ozimnico. 4. 9. 2021 
pa smo organizirali dan odprtih vrat, 
obiskalo nas je veliko ljudi, ki so našim 
članom izrazili podporo. Prisoten je 
bil tudi župan Občine Jesenice in dru-
gi visoki gostje. Razveselili pa so nas 
nekdanji člani skupnosti, ki so prišli na 
obisk in pokazali sedanjim članom, da 
se da, da pot obstaja. Pred nami je je-

sen in vabimo vas v naš program spre-
jemnega centra na treh lokacijah: Je-
senice, Bled, Radovljica, predvsem na 
tedenske skupine za svojce ter na in-
dividualne pogovore. Na spletni strani 
imamo objavljen razpored prisotnosti, 
sicer pa nas lahko pokličete na številki 
040 790 345 ali 030 348 153. Obstaja 
pot iz zasvojenosti in vabimo vas k is-
kanju rešitev in premikov. 

16. 9. 2021 pa smo v društvu organi-
zirali tudi seminar z naslovom Iskanje 
smisla kot preventiva in rehabilitacija 

Poletavci in NajPoletavci 2021
Knjižnica Antona Tomaža Linharta 

Radovljica z enotami v občinah Rado-
vljica, Bled, Bohinj in Gorje se je letos 
osmič priključila projektu Poletavci in 
NajPoletavci. Vodi  ga Mestna knjižni-
ca Ljubljana, pri projektu sodeluje 17 
slovenskih splošnih knjižnic.

Letos se je v naši knjižnici zbralo 
kar 171 Poletavcev in NajPoletavcev, 
ki so brali med šolskimi počitnicami 
vsaj pol ure na dan. S tem so ohranjali 
bralne navade in spoznavali širne sve-
tove. Sodelovalo je 46 družin z dvema 
ali tremi otroki, med temi je bilo kar 7 
dvojčkov.

Kaj so brali: knjige Davida Walli-
amsa so bile zelo priljubljeno poletno 
branje, pa Dnevnik nabritega mulca, 
Zguba dnevnik, Umazani Berti, Lov na 
pošasti, Pet prijateljev, Harry Potter, 
Pasji mož in Kapitan Gatnik. Stripi o 
Garfieldu, Ariolu, Asteriksu, Tintinu 
in naš Miki Muster so vredni poletnih 

bralnih dogodivščin. Priljubljeni do-
mači avtorji so še vedno Primož Suho-
dolčan, Desa Muck, Ivan Sivec, Tomo 
Kočar. Eden od mlajših Poletavcev je 
v dnevnik branja napisal, da je prebral 
recept za sirovo pito.

Za vse sodelujoče smo pripravili 
vrečke s priznanjem, majico in ma-
gnetno priponko Poletavci. Vrečke in 
izžrebane nagrade prevzamejo otroci 
v svojih krajevnih knjižnicah. Zaradi 
epidemije nismo imeli zaključne prire-
ditve. Glavna nagrada elektronski pi-
kado podjetja Hervis je bila izžrebana v 
knjižnici. Prejela jo je Poletavka iz Bo-
hinjske  Bistrice. Povabilu za nagrade 
so se prijazno odzvali Infrastruktura 
Bled, Muzeji radovljiške občine, Lin-
hartova dvorana in Zavod za turizem 
in kulturo Radovljica.

 » Irena Razingar, Knjižnica  
A. T. Linharta Radovljica

zasvojenosti. Uporabo dvorane Kol-
pern nam je omogočila Občina Jese-
nice, za kar smo ji res hvaležni. V tem 
krasnem vzdušju smo se poglabljali v 
vsebine, ki so nas napolnile z motiva-
cijo, da nikakor nismo determinirani, 
ampak obstaja možnost odločanja o 
sebi, v iskanju globljega smisla. 

V obeh programih sedaj vsi aktivno 
delujemo naprej in z zagnanostjo sle-
dimo ciljem, ki smo si jih zastavili. 

 » Primož Bezjak in Ivanka Berčan



Gorjanc

13

KULTURA, MLADI

Jezikovna popotovanja v okviru Evropskega dneva jezikov
26. septembra je Evropski dan je-

zikov, ki nas spomni na jezikovno ra-
znolikost naše celine in sveta. Večje-
zičnost je lahko naša omejitev, ker so 
meje našega jezika posledično lahko 
tudi meje našega sveta. Lahko pa nas 
večjezičnost bogati in širi naša obzor-
ja, da vedno znova z jezikom vstopamo 
v nove svetove, kar nam lahko omo-
gočajo tudi knjige. Nove svetove nam 
ustvarjajo in predstavljajo avtorji ši-
rom sveta, približajo pa prevajalci, ki s 
svojim znanjem različnih jezikov pri-
nesejo zgodbe v naš svet. V Knjižnici 
Antona Tomaža Linharta smo se prav 
zato letos odločili, da posvetimo leto-

šnji Evropski dan jezikov prevajalcem, 
ki so na različne načine povezani z Ra-
dovljico. Skupaj z njimi se bomo podali 
na Jezikovna popotovanja vsak torek 
v mesecu septembru. Kratki prispevki 
z razmišljanji štirih prevajalcev bodo 
objavljeni na naših družbenih omrež-

jih (Facebook, Instagram, YouTube). 
Prva nam bo izzive, ki jih prenaša pre-
vajanje, predstavila Danni Stražar, ki 
prevaja iz švedščine in je za Založbo 
Zala pred kratkim prevedla mladinski 
roman Kraljica smeha. Svoj pogled na 
jezik in prevajanje nam bo odstrl tudi 
Rudi Meden, prevajalec iz angleščine 
in knjižničar naše knjižnice. Doma-
činka Alenka Jensterle Doležal nam 
bo pokazala svoj vidik na prevajanje iz 
češčine. Z Iztokom Ilcem pa se bomo 
podali med izzive prevajanja iz japon-
ščine. 

 » Katarina Perger, Knjižnica  
A. T. Linharta Radovljica

Učitelji po Potepinki Gorjanki
Prvi strokovni sestanek v novem 

šolskem letu smo učitelji Osnovne šole 
Gorje začeli drugače – v naravi. Povabili 
smo Tomaža Breganta, da nam predsta-
vi novo učno pot, ki so jo v Turističnem 
društvu Gorje poimenovali Potepinka 
Gorjanka. V našem kolektivu je kar ne-
kaj učiteljev, ki nismo domačini, in nam 
je zato poznavanje zgodovine in tudi 
današnjega utripa kraja posebej drago-
ceno. Tomaževa zanimiva razlaga nas 
je popeljala v zgodovino, ustavljanje ob 
informacijskih tablah pa nam ponudilo 
spoznavanje različnih virov in sproščen 
klepet. Pot, ki je zanimiva tako za doma-
čine in druge, ki v kraj zaidejo, je vredna 
obiska. Takoj smo se odločili, da bomo 
tudi učence naše šole zagotovo večkrat 

popeljali po Potepinki, saj je pogled z 
Obočnice na Gorje v nas pustil močan 
vtis. Hvala Tomažu Bregantu za dobro 

voljo, živahno razlago in zgodbe, ki jih je 
delil z nami. In srečno, Potepinka!

 » Mojca Brejc, ravnateljica

Začni mlad, tekmuj pošteno
Atletska zveza Slovenije je tudi le-

tos pripravila množično akcijo, s kate-
ro spodbuja otroke k prvim atletskim 
korakom. Sodelujoče želi ozaveščati o 
pomenu zdravega načina življenja, slo-
gan akcije pa je »Začni mlad, tekmuj 
pošteno«. V okviru Dneva slovenskega 
športa, 23. septembra, je tako potekal 
Množični tek otrok 2021 in v Vrtcu 

Gorje smo se odločili, da bomo sodelo-
vali v teku na 100 m. Hišnik Boštjan je 
zjutraj natančno odmeril 100-metrsko 
tekaško progo na kolovozu pod Oboč-
nico ter start in cilj opremil z ustre-
znimi oznakami. Otroci so se na progi 
zvrstili ob točno napovedanem času, 
tako kot mora biti na pravem špor-
tnem dogodku. Ob bučnem navijanju 

in spodbujanju prijateljev je bil tek 
prav zabavno doživetje. Najlepše pa je 
videti, kako se usta ob gibanju sponta-
no raztegnejo v zadovoljen nasmeh. 

V cilju so skupine prejele priznanje 
za sodelovanje in se dobro razpoložene 
podale v nadaljevanje dneva.

 » Meta Šilc, pomočnica ravnateljice
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Oratorij Bled – Gorje 2021
Po letu predaha smo se udeleženci 

in animatorji le uspeli srečati in skupaj 
preživeli čudovit oratorijski teden. 

Oratorij župnij Bled, Gorje in Za-
sip, skupaj s prijatelji iz drugih župnij, 
je potekal v Gorjah od 23. do 29. avgu-
sta. Letošnji glavni lik je bila kraljica 
Estera, ki nas uči, da moramo zaupati 
v Boga, zato se je geslo tedna glasilo: 
“Zaupam, zato si upam”. 

Poleg spoznavanja Estere smo po-
čeli še veliko drugega. Razglabljali smo 
na katehezah, ustvarjali na delavni-
cah ter tekmovali na velikih igrah. V 

sredo smo odšli na Blejski grad, kjer 
so nas pričakali dvorjani s srednjeve-
škimi plesi, mečevanjem in ognjem. 
Medse smo sprejeli in poslušali tudi 
prav posebnega gosta z Madagaskarja, 
misijonarja Janeza Mesca. Manjkale 
niso niti vodne igre in vedno zanimiv 
krst novih animatorjev. Obiskal nas je 
tudi gorjanski župan Peter Torkar in 
nas presenetil z Gorenjko velikanko, 
ki smo jo še isti dan z veseljem pojedli. 
Teden smo zaključili skupaj s starši na 
sobotnem pikniku, skupni veliki igri in 
nedeljski sveti maši. 

Zahvala gre sestrama Dani in Eliza-
beti in župnikoma Mateju in Janezu za 
vso pomoč in porabljeno energijo. Prav 
tako se zahvaljujemo Občini Gorje in 
gorjanskemu turističnemu društvu za 
finančno podporo, ki je omogočila, da 
smo dogodek lahko izpeljali. Gostilna 
Fortuna nam je en dan podarila malico 
za animatorje. 

Vsi udeleženci smo se zelo zabava-
li in uživali ter že komaj čakamo, da se 
naslednje leto spet srečamo. 

 » animator Jakob

Fletno poletno v Medgeneracijskem centru Bled

Jih že pogrešamo. Poletne počitnice so spet prehitro mi-
nile. Za seboj pa so pustile nov pečat doživetij, pridobljenih 
znanj in veščin, neprecenljivih spominov, simpatij ter pri-
jateljstev. Za nami je 8 razigranih počitniških tednov, 166 
vključenih otrok, od teh 58 % iz blejske in 14 % iz gorjan-
ske občine. Z nami je bilo 9 energičnih zunanjih izvajalcev, 
6 iskrivih študentov in 2 hvaležni zaposleni, da je bilo prav 

vsakič ob koncu tedna slišati izjave otrok, da se drugo leto si-
gurno spet vrnejo. In za katere izkušnje smo sedaj bogatejši? 
Z Ano Pirih smo posneli prav svojo počitniško TV-oddajo, se 
prelevili v samuraje z Denisom Porčičem – Chorchypom, s 
Tino Papler jezikali po angleško ter nemško. Otroško ustvar-
jalnost je preko slikarske kolonije spodbujala Lučka Šparo-
vec, v cirkuških vragolijah smo se preizkušali z Gašperjem 
Stojcem, za zdravo in fit telo migali s Tadejem Žvikartom, 
odplesali svoje sanje s Špelo Mandelc Žvikart, si ustvarili 
modne dodatke z našo ustvarjalko Mojco Ahčin Rozman ter 
sproščeno mozaičili z Urško Ambrožič Potočnik. Za prije-
tno osvežitev v vročih dneh so poskrbeli gasilci PGD Bled in 
Grajsko kopališče Bled, veščine vztrajnosti ter potrpežljivo-
sti pa smo aktivno trenirali na Mini golfu Bled. Naši želodčki 
so zahvaljujoč Pizzeriji Briksen ostali polni in siti. Počitniški 
program sofinancirata Občina Bled in Občina Gorje.

Se vidimo na jesenskih krompirjevih počitnicah. Obeta se 
nam pester program v sodelovanju z Društvom Žarek. Prija-
ve zbiramo na mcbled@guest.arnes.si ali na 040 810 476. 

 » Hana in Monika, Medgeneracijski center Bled

Odbojkarji na zaključnem turnirju
11. septembra smo imeli v Rečici, na igrišču na mivki, za-

ključni odbojkarski turnir. Igralo je osem ekip s po tremi igral-
ci. S tem smo zaključili sezono, saj mivka počasi postaja pre-
mrzla. V oktobru bomo začeli s treningi v telovadnici Osnovne 
šole Gorje in upamo, da nam zdravstvena situacija tega ne bo 
preprečila. Zahvaljujemo se vsem vpletenim za sodelovanje in 
razumevanje ter vas vabimo, da se nam pridružite.

 » Zdenka Repe
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Uspešni nastopi kolesarjev KK Gorje
V soboto, 18. septembra, je bila v 

Vodicah cestna dirka amaterjev in ve-
teranov za pokal Slovenije. Člani KK 
Gorje so dosegli odlične rezultate. Mo-
nika Peterka med ženskami A in Patrik 

Od Rateč do Ankarana
Nekateri pogumni člani rekreativ-

ne sekcije KK Gorje so se v soboto, 28. 
avgusta, podali na celodnevno kolesar-
jenje od Rateč do Ankarana.

Po napornem dnevu so se podali še 
na Kras, kjer so si na osmici dodobra 
povrnili moči.

 » Marjan Knaflič, KK Gorje

Gabrovšek med amaterji sta dosegla 
prvi mesti, Andrej Golčman je bil med 
masters G drugi.

 » Marjan Knaflič, KK Gorje

Kolesarja med triatlonci
Člana Kolesarskega kluba Gorje 

Jan in Monika Peterka nastopata tudi 
v triatlonu.

Na letošnjem Triglav triatlonu Bled 
– Bohinj sta v svojih kategorijah osvo-
jila prvi mesti in sta tudi vodilna v po-
kalu Slovenije. 

Jan je letošnji državni prvak med 
kadeti, Monika pa je osvojila tretje 
mesto.

 » Marjan Knaflič, KK Gorje
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Skok na Zatrnik
Letošnja 11. izvedba 'kdo bo preh pr kapelc' je bila rekor-

dna. Kot že zadnja leta je bilo največ kolesarjev, kar 29, teklo 
je 11 tekmovalcev, eden se je na progo podal na tekaških rol-
kah.  Skupaj je bilo tako kar 41 udeležencev, od tega 9 deklet. 
Tako kot vsa leta se tekmuje na dvokilometrskem vzponu z 
200 m višinske razlike. Cilj in razglasitev rezultatov sta bila 
tradicionalno pri kapelici, kjer nam je župan za dobro orga-
nizacijo podaril domači šarkelj. Za varno prireditev nas je 
spremljalo gasilsko vozilo, za popestritev pa narodne noše 
na traktorju. Upam, da se ponovno vidimo prihodnje leto, 
tradicionalno tretji četrtek v avgustu.

 » Matjaž Ličef

100 let Športnega društva Gorje
Počasi zaključujemo z zbiranjem gradiva za almanah 

ob 100-letnici Športnega društva Gorje, zato še enkrat 
povabilo vsem Gorjancem in Gorjankam, simpatizerjem, 
prijateljem ŠD Gorje, če ima še kdo kaj slikovnega gradiva 
ali zanimivo zgodbo, povezano z delovanjem društva, da  
to delite z nami, da bo zbrano, objavljeno in dostopno širši 

javnosti. Seveda vam bomo vaše slikovno gradivo vrnili. 
Veseli bomo vsake zgodbe in slike, povezane z delovanjem 
društva. Gradivo zbiramo še najkasneje do 5. oktobra 
2021.

Kontakti za predajo: Gregor Repe 041 256 610, Ma-
tjaž Ličef 041 762 890, Tomaž Žemva 041 509 874.

Programi Medgeneracijskega centra Bled v Občini Gorje
NA PROGRAME SE JE POTREBNO PREDHODNO  
PRIJAVITI NA:

mcbled@guest.arnes.si  ALI 040 810 476
KULINARIČNE DELAVNICE – Od vrta do prta, izvajalka 
Mateja Reš
Trajanje 12 ur, četrtki: 16. 9.; 14. 10.; 18. 11. in 16. 12. 
2021 ob 17.00, Vrt okusov v Zgornjih Gorjah

Mateja Reš vas bo jeseni popeljala od vrta do prta in 
vam med delavnicami postregla z vedno uporabnimi, brez-
plačnimi in okusnimi kulinaričnimi nasveti, seveda pa ne 
bo manjkala degustacija pripravljenih dobrot.
IKT INDIVIDUALNE URICE S KRISTJANOM, izvajalec Kri-
stjan Čubranič
Trajanje: odvisno od števila prijav, torki od 9.00 da-
lje, po dogovoru, Občina Gorje

Kristjan vam bo nudil tehnično pomoč ali individualno 
svetovanje na področju računalništva in pametnih telefo-
nov.
-      Odpravljanje težav na računalniku ali pametnem 

telefonu.
-      Svetovanje pri nakupu novega telefona ali 

računalnika.
-      Uporaba socialnih omrežij in aplikacij za klepet (Face-

book, Instagram, Twitter, Pinterest, Viber, Messenger, 
Whatsapp itd).

-      Osnove računalništva in pametnih telefonov (Upora-
ba, pregled osnovnih funkcij).

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

OTROŠKA ŠOLA SLIKANJA, izvajalke Biserka Lazar in Mile-
na Petek, Darja Kemperle
Trajanje 25 ur, četrtki od 16:00 do 17:30, začetek 
5.10.2021, OŠ Gorje, CENA 70 EUR.  

Otroška šola slikanja je preverjena šola slikanja, ki de-
luje v Avstriji že več kot 50 let. Namenjena je otrokom med 
šestim in enajstim letom starosti. Otroci na tečaju rišejo 
poljubne motive, ki so plod njihove domišljije. Spremlje-
valci - prostovoljci imajo podporno in svetovalno vlogo, 
otroke vzpodbujajo in jim pomagajo pri končanju slike, 
jih ne poučujejo in nikakor ne ocenjujejo njihovega dela. 
Otroke usmerjajo k iskanju motivov, idej ter premisleku 
o slikanju in slikarstvu. Otroci bodo risali na slikarskih 
stojalih na formatu v velikosti 70x100 cm ter z osnovnimi 
barvami. Velikost formata je premišljeno izbrana – otroka 
vzpodbudi k vztrajnosti in zdržljivosti. Ob koncu tečaja 
sledi razstava del. S programom začnemo oktobra in bo 
trajal do konca maja.
JOGA Z ANO PIRIH, izvajalka Ana Pirih
Trajanje 12 ur, srede ob 10:00, začetek 22.9.2021, 
Gorjanski dom

Krog joga vadba za boljše počutje je preplet znanja 
Hatha joge, lastnih raziskovanj v mešanici z Vinyasa jogo, 
kjer se gib in dih povezujeta v skupen ritem. Ni enega brez 
drugega. Vsaka vadba se razvija organsko, zato je vedno 
malo drugačna, a smiselno povezana v celoto.
JOGA OBRAZA, izvajalka Marcela Boben
Trajanje 20 ur, torki od 17:00, sejna soba v občini Gorje

Gube lahko izbrišemo in preprečimo na popolnoma na-
raven način in si s tem povrnemo mladostni videz. Osnovni 
tečaj joge obraza po sistemu »Savinina joga obraza« je pro-
gram aktivne vadbe, sistem specializiranih vaj, s katerimi 
dvigujemo in krepimo vseh 57 mišic obraza, vratu in loba-
nje in tako na popolnoma naraven način poskrbimo za mla-
dosten videz. Na ta način bomo okrepili in učvrstili celoten 
obraz, zaradi napetih in čvrstih mišic se povešena koža vra-
ča nazaj na svoje mesto, brišejo se gube. Zaradi boljše prekr-
vavljenosti kože, je stimulirana tudi proizvodnja kolagena 
in elastina, koža pa postane bolj napeta in sijoča.



Gorjanc

17

MLADI, ŠPORT, OGLASI

Novičke iz tekaško-biatlonske sekcije Športnega društva Gorje
Poznopoletno in zgodnjejesensko vremo nas je razvaja-

lo s sončnimi žarki, prav tako s prijetnimi temperaturami. 
Med tednom so tako treningi veliko lagodnejši, ob vikendih 
pa se udeležujemo tekem na tekaških rolkah. 

V soboto, 4. septembra, je na Soriški planini potekalo dr-
žavno prvenstvo v teku z rolkami v klanec. Izredno naporna 
tekma, ki je zaradi vseskozi napete proge od tekmovalcev 
terjala, da gredo na polno od štarta do cilja. A to Gorjancev 
ne ustavi. Med člani je zmagal naš Miha Ličef, med članica-
mi pa se je tik pod zmagovalno stopničko uspelo uvrstiti Evi 
Urevc. Ostali so tekmovali v mlajših kategorijah in to več kot 
uspešno.

Naslednjo soboto in nedeljo, 11. in 12. septembra, pa se je 
na Rudnem polju na Pokljuki odvijalo državno prvenstvo v 
letnem biatlonu s številčno gorjansko zasedbo. Rezultati so 
bili spodbudni. Izvedli so tudi podelitev priznanj za preteklo 
sezono, tu se je na stopničke povzpelo kar nekaj naših tek-
movalcev. Kaj so lahko lepši obeti za zimsko sezono?

Sobota, 18. september, je bil dan za tekaško rolkarsko 
tekmovanje v Cerknici. Iz našega kluba se je kot edina pred-
stavnica tekmovanja udeležila Mina Repe med mlajšimi 
mladinkami. A je kljub temu imela glasno podporo zvestih 
navijačev. Tekmovanja bodo še sledila, čakata nas še prizori-
šči v Logatcu in zaključek sezone v Dolu pri Ljubljani. Take 
tekme sicer niso iste kot tiste na smučeh, a nas ohranjajo v 
tekmovalnem ritmu in nam dajejo dragocene izkušnje, ki 
nam bodo kasneje še kako prišle prav. 

 » Mateja Erman Repe, Športno društvo Gorje

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.

- 10 %
kupon-  za večino prenosnih in 

namiznih računalnikov
-  odlična poživitev starejših 

računalnikov
-  vgradnja hitrega 

elektronskega SSD diska
-  stroški običajno 

100 - 130 € 

Pohitrite svoj računalnik!

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
Kupon je veljaven do 31. 10. 2021
3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
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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 
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*Kuponi se ne seštevajo. Popust velja izključno za izdelke MCL.

KUPON OKTOBER 
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 oktobru 2021    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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OGLASI

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, 
ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje 
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni 
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

NISSAN QQ NEW OGLAS A5 AVG21 V4.indd   1 02/09/2021   12:10

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

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

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

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

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

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

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

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

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

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

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, 
ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje 
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni 
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si
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DOBAVLJIVA TAKOJ

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po 
WLTP ciklu: od 0,0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0507 g/km. 
Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,0 do 3,98. Poraba 
električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 169–183. 
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.

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

PEUGEOT 2008 in 3008
MOČ IZBIRE 
BENCIN, DIZEL, ELEKTRIKA ALI HIBRID

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

PRIREDITVE

• TRADICIONALNI OKTOBRSKI POHOD NA 
KRANJSKO DOLINO  
v soboto, 2. oktobra; zbor ob 08:30 v Jeli;  
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema. 

• SLOVESNOST OB ZAKLJUČKU PROJEKTOV V 
ŠOLI IN VRTCU: parkirišče, nove učilnice in  
obnova prostorov vrtca  
v četrtek, 7. oktobra ob 11. uri na parkirišču  
pri šoli

• SPOMINSKA SLOVESNOST V OKVIRU 
PRAZNOVANJA 30. LETNICE DRŽAVNOSTI IN 
PRAZNOVANJA DNEVA SUVERENOSTI  
v organizaciji Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in  
Občine Gorje 
v petek, 15. oktobra ob 18. uri v Gorjanskem domu  
Slavnostni govornik bo general Janez Slapar 
V kulturnem programu bodo nastopili učenci Osnovne 
šole Gorje in Veteranski pevski zbor

• PISANO JESENSKO POPOLDNE  - dejavnosti v 
organizaciji Ljudske univerze Radovljica 
v soboto, 16. oktobra od 14. do 17. ure na Vrtu okusov 
(Mateja Reš), Zgornje Gorje

• POHOD »Pot narodno-zabavne glasbe po Zgornji 
Gorenjski«  
v soboto, 23. oktobra; zbor ob 10. uri pri Avsenikovem 
spomeniku v Lescah s prvim postankom pri Triglavski 
roži na Bledu. Drugi postanek na vaškem trgu v Gorjah 
s predstavitvijo tematske poti »Potepinka Gorjanka«.  
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema. 

• VEČER JOŽETA ANTONIČA 
v soboto, 23. oktobra ob 19. uri v telovadnici OŠ Gorje 
Nastopajoči: Ansambel Veseli Begunjčani,  
Oktet LIP BLED in folklorna skupina  
Folklornega društva Bled.

• RAZSTAVA MALIH ŽIVALI (kunci, perutnina, 
golobi) v Gorjanskem domu 
v soboto, 30. oktobra od 9. do 18. ure in  
v nedeljo, 31. oktobra od 8. do 17. ure

OPOMBA: vse prireditve bodo potekale ob upoštevanju 
pogojev za zajezitev virusa SARS-CoV-2


