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GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE

Most čez Radovno
Most čez Radovno v Krnici bodo obnovili, 

zato so sredi junija postavili nov most, ki bo v 
času rekonstrukcije starega omogočil prehod 
čez reko. Fotografsko oko Mira Zalokarja je za-
beležilo postavitev začasnega mostu. 
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OBČINSKE NOVICE, AKTUALNO

Spoštovane Občanke in Občani,
za nami je pestro junijsko dogajanje. In v tem mesecu 

nas mnogo pestrega še čaka. Bil sem priča, kot gost in kot 
gostitelj, mnogim prijetnim dogodkom, ki želim, da se mi 
vtisnejo v trajen spomin. Med njimi je valeta, zaključek 
osnovnošolskega šolanja za letnike 2007. Naj zapišem del 
svojega nagovora, namenjen devetošolcem, pa tudi vsem 
ostalim Gorjankam in Gorjancem:

»Skupaj smo prehodili lepo pot, pot po kateri ste si pri-
dobivali znanje in izkušnje. Veliko truda ste vložili tako 
vi otroci, kot vaši starši in s pomočjo učiteljic in učiteljev 
zgradili trdne temelje znanja. Vaši trdni temelji znanja, 
so tako pomembni, kot so pomembni temelji najvišjih 
stolpnic, da jih ne more zrušiti noben potresni sunek. Do-
sežki na državnem nivoju v preverjanju vašega znanja, na 
kulturnem in v športnem udejstvovanju, ste ime osnov-
ne šole in občine Gorje zapisali na zemljevid Slovenije z 
zlatimi črkami. Smo najuspešnejša slovenska občina na 
področju zimskega športa v disciplini teka na smučeh in 
biatlonu. Humanitarno smo na visokem nivoju, saj smo 
bili prva osnovna šola, ki smo begunce iz Ukrajine začeli 
poučevati Slovenski jezik. Pri vseh naštetih projektih ste 
tesno sodelovali in pridobili dragocene izkušnje. Pridobi-
li ste znanje, ki je skupek urejenih informacij, s katerim 
z razumevanjem pristopimo k reševanju problemov. Več 
kot imamo znanja, lažje rešujemo probleme, ki nas neiz-
ogibno spremljajo skozi pestro življenje. Pravzaprav je 
problem potrebno imenovati izziv in že beseda nam pove, 
da je ključno da pristopimo k reševanju izziva in za višje 
cilje v ekipo povabimo prijatelje, sošolke, sošolce, starše, 
učiteljice, učitelje in sodelavce. Želim da bo vaša pot za-
nimiva, mavrično raznolika usmerjena v napredek, in da 
boste dosegali najvišje možne rezultate. Včasih se po poti 
zgodi padec in takrat je najpomembnejše, da se spomnite 
na svoje starše, prijatelje, ki vam bodo s svojimi bogatimi 
izkušnjami pomagali pokazati pot do rešitve...« 

Bistvo vsega je torej, da delamo dobro, da bogatimo 
in nadgrajujemo svoje znanje, širimo obzorja in s tem ra-
stemo. In ko pridemo do ovire, da najdemo prave ljudi, 
ki nam pomagajo, gredo skupaj z nami skozi trnje in prav 
tako skupaj z nami gledajo v sonce. 

Vsem, ki stopate na nove življenjske poti želim pogu-
ma, drznosti in srečo. Vsem ostalim pa mirno plovbo po 
reki življenja, do naslednje brzice, ko bomo s prijatelji 
skupaj trdno prijeli krmilo in brzice premagali. Ker sku-
paj zmoremo več!

 » Vaš župan Peter Torkar
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naslov gorjanc@gorje.si sprejemamo do 20. julija.Javni zavod Triglavski narodni park in Občina 

Gorje združila moči pri urejanju Požgane vasi
Petkovo junijsko dopoldne je v Radovni v Občini Gorje 

potekalo skupno urejanje Požgane vasi, ki sta ga skupaj or-
ganizirala direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park 
(JZ TNP) dr. Tit Potočnik in župan Občine Gorje Peter Tor-
kar, sodelovali pa so tudi naravovarstveni nadzornik Trigla-
vskega narodnega parka, predstavniki Infrastrukture Bled 
in prostovoljci iz Občine Gorje. Skupaj so izvedli košnjo Po-
žgane vasi. Okoli 15 udeležencev akcije je uredilo približno 
četrt hektarja veliko območje ob požgani Smolejevi domači-
ji oziroma pri »spomeniku roka«. 

»Ta dogodek je pomemben zato, ker dokazuje sodelovanje 
med Javnim zavodom Triglavski narodni park, ki upravlja s 
Triglavskim narodnim parkom, in parkovnimi lokalnimi sku-

pnostmi, v tem primeru Občino Gorje in njenimi prebivalci,« 
je poudaril direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park 
(JZ TNP) dr. Tit Potočnik. V preteklosti so se nadzorniki JZ 
TNP in občani pri urejanju tega območja izmenjevali, zdaj 
pa so se odločili, da bodo združili moči. »Tokrat gre za skupni 
projekt, ki je dokaz sodelovanja, izmenjave izkušenj in mnenj 
ter približevanje zaposlenih v zavodu prebivalcem parka,« je 
dodal. Župan Občine Gorje Peter Torkar je nad takšnim so-
delovanjem, ki je iz leta v leto tesnejše, navdušen. »Gorjanke 
in Gorjanci se zavedamo, kaj pomeni, da smo v zaščitenem ob-
močju Triglavskega narodnega parka. Ne gre samo za omeji-
tve, ki jih imajo lastniki pri gospodarjenju z zemljišči, ampak 
gre za veliko dodano vrednost,« pravi in dodaja, da si takšnih 
akcij želi še več. 

Urejeno okolje je pomembno tudi s turističnega vidika, 
saj se ob Požgani vasi v Radovni ustavi veliko obiskovalcev. 
Košnja na tem območju pa ima že dolga leta še eno posebno 
nalogo, opozarja naravovarstveni nadzornik Franci Tišler: 
»Pokošeno travo smo porabili za zimsko krmljenje divjadi, ki 
se pozimi premakne z višjih predelov v dolino. S tem prepreči-
mo, da bi v zimskem času živali obiskovale bolj poseljena ob-
močja, kjer bi lahko povzročale škodo.« 

Domačini – prostovoljci so se dogodka z veseljem udele-
žili. Nekateri so košnje s koso vajeni že od malih nog. Med 
njimi je tudi Pavel Jakopič, ki poudarja, da je treba travo s 
koso kositi takrat, ko je na njej še rosa. Spominjal se je sta-
rih časov, ko je bilo tovrstne košnje še veliko. Skrbi pa ga, da 
bodo te spretnosti, ki jih večinoma obvladajo starejši, kmalu 
potonile v pozabo. 

Po končani košnji sta organizatorja dogodka osebno po-
skrbela še za malico in okrepčilo za udeležence.  

V JZ TNP bodo podobne dogodke v sodelovanju s par-
kovnimi lokalnimi skupnostmi in njihovimi prebivalci pri-
pravljali tudi v prihodnje, je ob koncu še obljubil direktor 
zavoda dr. Tit Potočnik.

 » Petra Mlakar, TNP
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Kako s skupnimi močmi zajeziti moteč motorni promet
Predstavniki Občine Gorje, Turističnega društva Gorje 

in MIR Jesenice smo se 17. 6. na sestanku dogovarjali, kako 
zajeziti motorni promet na območju Gorij, še zlasti na osi 
Jesenice -  Bled in iz smeri Podhoma proti soteski Vintgar.

Ne samo zaradi okoliščin v povezavi z gradnjo na osi 
državne ceste skozi Spodnje Gorje in na okoliških lokalnih 
cestah in vzporedno vgradnjo potrebne infrastrukture, tudi 
zaradi pričakovanega povečanja poletnih turističnih tokov, 
je pričakovati težave,  ki jih bomo poskušali v največji možni 
meri preprečiti. 

Po primarni preplastitvi odseka od Mercatorja v Sp. Gor-
jah v smeri Jesenice-Fortuna trasa cestišča še vedno ostaja 
gradbišče, po katerem promet še nekaj časa ne bo stekel, ce-
sta še vedno ostaja zaprta.

TD Gorje je z ureditvijo začasnega parkirišča pred Pod-
homom, za katerega se v društvu zavedamo, da ni trajna in 
primerna rešitev, ki pa je v danih razmerah edino vzdržna, 
poskrbelo, da turisti vsaj od tam po urejeni peš poti mimo 
vasi dostopajo do vhoda v sotesko.

Z rešitvijo, za katero se je izkazalo, da je dobra, smo vas 
vsaj delno obvarovali pred kolapsom. Žal še vedno mnogi, 
ki so namenjeni do Vintgarja, ne upoštevajo, da je motorni 
promet skozi vas omejen zgolj na lokalni promet oziroma 
sploh ni dovoljen. 

Primeri, kot je bil nedavni primer ignorantskega vozni-
ka avtobusa, ki je kljub pravočasnemu opozarjanju reditelja 
kršil cestno prometne predpise, ogrožal varnost vaščanov in 
potnikov, s tem ko je z avtobusom vozil skozi vas, je seveda 
posegel v integriteto same vasi, ob vsem tem pa odnose pri-
peljal do vrelišča. Neljube in nedopustne dogodke, ki nasta-
jajo zaradi objestnosti in neupoštevanja pravil in opozoril, v 
TD Gorje obžalujemo, a jih kljub naporom sami ne moremo 
povsem preprečiti.

Čeravno je težko razumeti, vendar okoliščine glede na 
gradbišča na trasi prometnic ne dopuščajo dostopa avtobu-
som do parkirišča neposredno pred vstopom v sotesko, vse 
agencije po najavi gostov predhodno prejmejo jasna navodi-
la, do kam je turiste možno pripeljati .

Zaradi predvidenega povečanja prometa, ki je na vidiku 
naslednjih dveh ali celo treh poletnih mesecih, smo na se-
stanku zavzeli stališče, da parkirišče pred Podhomom kot 
edina možna rešitev ostaja toliko časa, dokler  ne bo vzpo-
stavljena pretočnost in obvoz preko Zg. Gorij in pod Višelni-
co. Prav tako bo MIR povečal nadzor in svojo prisotnost na 
težavnih odsekih z namenom nadzora nad kršitelji.

 V TD Gorje z najvišjo možno stopnjo skušamo uvajati 
predvidljivo, vnaprej najavljeno dostopanje do Vintgarja, v 
maksimalni možni meri prehajamo na spletno prodajo vsto-
pnic za ogled soteske. Tako bomo na dopustnih in obenem 
dovolj občutljivih mestih postavili panoje, ki bodo tistim, ki 
so namenjeni v Vintgar sporočali, da si vstop v Vintgar lahko 
zagotovijo zgolj s predhodnim spletnim nakupom vstopnic 
v predvidljivem terminu, ko ne bo presežena nosilna kapa-
citeta soteske. Na odcepu Fortune v smeri Vintgarja bomo, v 
kolikor bo potrebno, na osnovi že pridobljene odločbe, izva-
jali začasne zapore v času konic.

 Obenem želimo še naprej spodbujati dostop do Vintgar-
ja peš ali s kolesom, tudi za ta namen bomo pripravili panoje, 
ki nazorno potrjujejo pravilnost takega načina.

Žal se s podaljšanjem roka za vzpostavitev » normalne« 
prevoznosti na zgornjem delu Sp. Gorij odmika tudi mo-
žnost organiziranja javnega avtobusnega prometa. TD Gorje 
je skupaj s prevoznikom že doseglo dogovor, da bo po vzoru 
lanskega leta po 25. juniju ponovno uvedena tudi javna lini-
ja na osi Jesenice- Blejska Dobrava- Vintgar- Bled in nazaj. 
Prav tako smo v TD Gorje prispevali sredstva za organizacijo 
shuttla, ki bo vozil z Bleda, mimo Sebenj do Zasipa in seve-
da po ostalih delih Bleda s tem, da bo izhod za Vintgar pod 
ŽP Podhom, avtobus pa je popolnoma brezplačen tako za 
turiste kot tudi domačine in bo vozil julija in avgusta. Do-
govorjeni smo namreč bili, da bi takoj, ko bo vzpostavljena 
možnost, avtobus namreč vozil po zagotovljenem obvozu 
tudi do Vintgarja, očitno bomo na slednje morali še nekoli-
ko počakati. 

 » TD  Gorje, Občina Gorje
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Praznik občine Gorje
Ob občinskem prazniku bo župan Občine Gorje, Peter Torkar, na osrednji slovesnosti podelil občinska priznanja 
in nagrade. Prejeli jih bodo: 

Slavica Torkar –  
PRIZNANJE OBČINE GORJE

Slavica Torkar je že v mladosti ak-
tivno sodelovala pri obdelavi kmetij-
ske zemlje, skrb za živino pa je bilo 
njeno veselje.

Svojo poklicno pot je preživela ter 
zaključila v bivšem podjetju Vezeni-
ne Bled. Leta 2015 je bila izvoljena za 
predsednico Agrarne skupnosti Pod-
hom. Prav pod njenim vodstvom je 
delo v Agrarni skupnosti Podhom do-
bilo nov zalet in njene aktivnosti so 
namenjene skrbi za ohranitev premo-
ženja solastnikov ter skrbi za okolje. 
Eden od solastnikov tega premoženja 
je tudi Občina Gorje.

Pod njenim vodstvom je AS Pod-
hom pričela z aktivnim čiščenjem pa-
šnika na Homu. Pašnik se je hitro zara-
ščal in potrebno je bilo najti ustrezne 
rešitve za njegovo ohranitev. Živine je 
namreč v vasi Podhom vsako leto manj. 
Kot predsednica AS je bila pobudnica 
za vsakoletno redno čiščenje in krče-
nje grmovja. Le tako se bo pašnik ohra-
nil tudi za prihodnje rodove.

V skupno premoženje spada tudi 
planina Klek. Tam ima AS Podhom po-
stavljeno pastirsko kočo, ki pa jo je zob 
časa že primerno načel in obstajala je 
nevarnost, da bi se lahko pod težo sne-
žne odeje podrl a.

Pravočasno je znala prepoznati te 
nevarnosti   ter organizirala obnovo 
koče. S prekritjem strehe, stabilizaci-
jo ostrešja ter ureditvijo notranjosti je 
koča postala varnejša ter primerna za 

bivanje pastirja. Slavica Torkar pa ni 
aktivna samo v AS Podhom, temveč je 
pripravljena svoj prosti čas nameniti 
tudi drugim aktivnostim v kraju. Bila je 
pobudnica in če ima čas, tudi sodeluje 
v skupini, ki vsako leto dvakrat poskr-
bi za čiščenje in ureditev pokopališča 
NOB ob cerkvi. Pokopališče je tako pri-
merno očiščeno in  urejeno.

Več kot 25 let je aktivna tudi v Špor-
tnem društvu Gorje. Kar nekaj manda-
tov je bila članica upravnega  odbora 
tega društva, vsako leto pa je sodelova-
la tudi pri izvedbi Jurjevega semnja.

Tudi v KO RK Gorje je članica že od 
mladosti. Že več kot 15 let sodeluje v 
različnih aktivnostih te  humanitarne 
organizacije, saj je tudi članica uprav-
nega odbora KO RK Gorje.

Slavica Torkar aktivno sodeluje 
tudi pri aktivnostih Turističnega dru-
štva Gorje. V zadnjem obdobju je   čla-
nica upravnega odbora TD Gorje.

Za dolgoletno uspešno delovanje 
v gorjanskih društvih in organiza-
cijah podeljujemo Slavici Torkar 
PRIZNANJE OBČINE GORJE.

Lidija Dornig –  
PRIZNANJE OBČINE GORJE

Magistrica Lidija Dornig, trenutna 
ravnateljica Gimnazije Jesenice, je 
osnovno šolo obiskovala v Žirovnici,  
šolanje pa je nadaljevala na Gimnaziji 
Jesenice, kjer je maturirala leta 1977.

Ker je šport pomemben del njenega 
življenja, se je vpisala na Fakulteto za 
šport v Ljubljani in si leta 1982 prido-
bila naziv profesorica športne vzgoje. 
Njena nenehna želja po pridobivanju 

novih znanj na področju telesne dejav-
nosti ljudi ter njenega vpliva na zdrav-
je, zmogljivost in gibalno učinkovitost 
posameznika, družbo in kakovost ži-
vljenja, je bila razlog, da se je vpisala 
tudi na podiplomski študij kineziolo-
ških znanosti. Magistrirala je leta 2001.

Njena vsestranskost, veselje do 
dela z ljudmi, želja po potovanjih, ne-
pozabnih doživetjih ter znanje nem-
ščine in angleščine so jo spodbudili, da 
se je 1981 zaposlila v turistični agenciji 
Kompas. Vodila je smučarske tečaje in 
izlete po različnih državah.

1982. leta se je zaposlila kot učitelji-
ca športne vzgoje na OŠ Toneta Čufarja 
na Jesenicah. Vzgojno-izobraževalno 
delo je leta 1983 nadaljevala v takra-
tnem Centru srednjega usmerjenega 
izobraževanja na Jesenicah. Po raz-
družitvi centra pa je od leta 1994 zapo-
slena na Gimnaziji Jesenice, sprva kot 
učiteljica športne vzgoje, od februarja 
2003 pa kot ravnateljica.

Njeno raznoliko in široko znanje, 
občutek za ljudi, pridnost, prizadev-
nost, dobra volja in pozitivna energija 
ter delavnost se kažejo na različnih po-
dročjih šolskega in izvenšolskega  dela. 

Svoje znanje in izkušnje je uporabi-
la v številnih projektih, ki so v obdobju 
njenega ravnateljevanja potekali na 
šoli. S pričetkom večletnega projekta 
Posodobitev gimnazijskega programa 
se je aktivno vključila v skupino rav-
nateljev na Zavodu RS za šolstvo. 2010 
je, kot predstavnica splošnih gimna-
zij, postala članica strokovne skupine 
za izvajanje medpredmetnih povezav, 
leta 2016 so jo imenovali v Programski 
svet za strokovno spopolnjevanje ter 
izvršilni odbor Skupnosti izobraževa-
nje odraslih. 

Vseskozi je aktivno sodelovala in se 
strokovno in poklicno izpopolnjevala 
tudi v številnih drugih programih, kot 
so nadaljevalni program Šola za rav-
natelje – podpora ravnateljem, Mreža 
ravnateljev za razvoj ravnateljevanja, 
Svetovanje ravnateljev v regijskih akti-
vih pri pedagoškem delu, Partnerstvo 
fakultet in šol, Ravnatelj raziskuje svo-
je delo, ERASMUS+. 

Skupaj s sodelavci ji je uspela tudi 
uvedba športnega in evropskega od-
delka ter maturitetnega tečaja, kar je 
še povečalo ugled in prepoznavnost 
Gimnazije Jesenice.

V času svojega ravnateljevanja je 
vseskozi skrbela, da so imeli tako zapo-
sleni kot dijaki čim boljše pogoje dela. 
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Leta 2007 je vložila ogromno dela in 
časa v to, da so tudi s pomočjo 200.000 
evrov donatorskih sredstev, ki jih je 
zbrala, lahko preuredili podstrešje šole 
v šest novih sodobnih učilnic in štiri 
kabinete. Poskrbela je tudi za ureditev 
kuhinje in jedilnice v kletnih prostorih 
šole, za prenovo male in velike telova-
dnice, strehe, učilnic in kabinetov.

Treba je izpostaviti tudi njeno spo-
štljivo komuniciranje tako z zaposleni-
mi kot dijaki. Zato so ji sodelavci tudi 
zaupali vodenje šole v kar štirih man-
datih.

Uspešnost številnih projektov, 
uspeh in zmage dijakov na različnih 
tekmovanjih ter odlične prireditve di-
jakov so tudi rezultat njenega velikega 
zaupanja v delo profesorjev in dijakov.

Ker je magistrica Lidija Dornig 
pomembno prispevala k uveljavitvi 
Gimnazije Jesenice v ožjem in širšem 
družbenem prostoru, razvoju peda-
goške prakse in teorije ter spoštljivim 
in humanim odnosom v šolstvu, so ji 
sodelavci leta 2009 podelili Zlati znak 
Gimnazije Jesenice.

Za dolgoletno uspešno delo na 
Gimnaziji Jesenice ter na splošno 
na področju šolstva in za odlično 
sodelovanje z občino Lidiji Dornig 
ob njeni upokojitvi podeljujemo 
PRIZNANJE OBČINE GORJE. 

Jelena Horvat –  
PRIZNANJE OBČINE GORJE

Jelena Horvat je diplomirala 1983 
na Pedagoški akademiji v Ljubljani in 
zaključila študij specialne pedagogike 
za vedenjsko in osebnostno motene 
učence. 2005 je diplomirala na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani na smeri 
socialna pedagogika in pridobila naziv 
univ. dipl. socialna pedagoginja. 

Kot štipendistka ministrstva za 
pravosodje je pričela svoje delo kot 
pripravnica, nato pa redno zaposlena 

v Kazensko poboljševalnem zavodu za 
mladoletnike Celje. V zaporu je dela-
la 6 let kot vzgojiteljica, kjer je vodila 
vzgojno skupino na mladoletniškem 
oddelku. Delo z mladoletnimi obsojen-
ci in prve delovne izkušnje so začrtale 
življenjsko pot dela z ranljivo popula-
cijo otrok in mladostnikov. 

S selitvijo v Radovljico, leta 1989, 
se je zaposlila najprej kot vzgojiteljica 
otrok z motnjami v duševnem razvoju 
v Zavodu Matevža Langusa v Kamni 
Gorici, leta 1994 pa kot svetovalna 
delavka v Osnovni šoli Antona Janše 
Radovljica in to delo opravljala do leta 
2006. 

S pridobljenimi izkušnjami in po-
znavanjem vplivov okolja ter neugo-
dnih družinskih razmer mladoletnih 
obsojencev iz zapora, kjer se je srečala 
z najbolj težkimi in krutimi posledica-
mi slabih okoliščin na razvoj otrok, je 
našla v svetovalnem delu svoje poslan-
stvo. Zadala si je nalogo, da je potreb-
no v zgodnje otroško obdobje vnesti 
preventivne in proaktivne aktivnosti, 
prepoznati neugodne družinske oko-
liščine, slabe življenjske socialne raz-
mere, nevzpodbudno družbeno okolje 
ter narediti vse, da strokovni delavci 
v optimalni meri preprečujejo stiske 
otrok, razvoj čustvenih in vedenjskih 
motenj ter preprečujejo nasilje in zlo-
rabe otrok. 

V svetovalno delo je vnesla spre-
membe, svoje delo je iz pisarne preu-
smerila v aktivne oblike dela z različni-
mi uspešnimi projekti.

Leta 2004, ko je ga. Horvat prevzela 
vodenje, je bila šola obnovljena, z novo 
telovadnico in dobrimi delovnimi po-
goji. V tistem obdobju se je pričela 
uveljavljati inkluzija, šola je imela naj-
manjše število otrok. Žal se je izkazalo, 
da je veliko učencev, ki bi potrebovali 
program šole, ostajalo v neustreznih 
programih. Skupaj s strokovnimi de-
lavci in velikokrat na njihovo pobudo 
je sledila razvoju stroke in prakse. Pri-
čeli so z inovativnimi pristopi s ciljem, 
da strokovno znanje specialnih peda-
gogov ne ostane le znotraj šole, temveč 
se širi znanje dela z otroki s posebnimi 
potrebami tudi v druge, redne šole.

Šola je pridobivala prepoznavnost 
in ugled zaradi odprtosti, povezoval-
nosti in vključevanja v najrazličnejše 
aktivnosti na lokalnem in državnem 
nivoju. Glasbene prireditve, likovne 
delavnice, strokovno delo ter razstave 
je ime šole poneslo navzven. 

Ga. Horvat je bila od leta 2010 vodja 
aktiva ravnateljev osnovnih šol s prila-
gojenim programom in osnovnih šol z 
oddelki prilagojenega programa. Z Za-
vodom RS za šolstvo je redno in aktiv-

no sodelovala vsa leta ravnateljevanja. 
Z ZRSŠ in MIZŠ je sodelovala v delovni 
skupini za pripravo prilagojenega pro-
grama za dodatno strokovno pomoč. 
ZRSŠ je podala pobudo, da se uredi 
sistem tiskanja učbenikov in delovnih 
zvezkov za OŠPP, proučili so možnosti 
in kasneje uredili sistem, s čimer se je 
znižala cena tiska. 

Na pobudo župana Gorij, Petra Tor-
karja, je šola organizirala »dan peke 
kruha«. Župan je skupaj z učenci in 
učiteljicami spekel kruh, ki so ga odne-
sli v Dom Janka Benedika Radovljica 
in ga podarili starejšim v domu. 

Projekt »peka kruha z županom« 
je imel veliko vzgojno-izobraževalno 
vrednost. Učenci so najprej spozna-
li postopek peke, spoznali živila, urili 
svoje spretnosti. Vrhunec skupnega 
uspeha pa je bilo srečanje s starejšimi 
občani, ko so jim otroci razdelili svež, 
topel kruh. Pripravili so krajši kultur-
ni program. Starejši občani pa so pri-
povedovali o svojih spominih na kruh, 
otroštvo, skromnost in njihov odnos 
do kruha.

Za dolgoletno uspešno delo v 
Osnovni šoli Antona Janše Rado-
vljica ter na splošno na področju 
dela z otroki s posebnimi potre-
bami in za odlično sodelovanje z 
občino Jeleni Horvat ob njeni upo-
kojitvi podeljujemo PRIZNANJE 
OBČINE GORJE. 

Božena Kolman Finžgar – 
PLAKETA OBČINE GORJE

Božena Kolman Finžgar je osnovno 
šolo obiskovala v Radovljici, gimnazijo 
na Jesenicah in leta 1986 na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz 
smeri A – slovenski jezik s književno-
stjo in B – pedagogika. Za diplomsko 
nalogo z naslovom »Karakterizacija 
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oseb v slovenski poetični drami 60-ih 
let« je prejela Prešernovo nagrado Fi-
lozofske fakultete. Zaposlena je bila 
kot profesorica slovenščine in peda-
gogike od leta 1982 do 1985 na Srednji 
šoli za gostinstvo in turizem Bled in v 
letih 1985 in 1986 na Osnovni šoli To-
neta Čufarja Jesenice. Od novembra 
1986 do maja 1997 je bila zaposlena na 
Gorenjski banki d.d. Kranj na delov-
nem mestu izobraževanja zaposlenih 
in samostojnega organizatorja dela. 

Od junija 1997 dalje je direktorica 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica.

Ima smisel in veselje za delo z lju-
dmi, organizacijske sposobnosti, je ko-
munikativna, organizirana, motivira-
na, prilagodljiva, odgovorna, natančna 
in vztrajna.

Božena Kolman Finžgar se na de-
lovnem mestu direktorice knjižnice 
ves čas izobražuje na področju stroke 
in na področju vodenja in upravljanja.

Knjižnica A. T. Linharta Radovljica 
pod vodstvom Božene Kolman Finž-
gar za vzgojno izobraževalne ustanove 
izvaja izjemen izbor dejavnosti na po-
dročju spodbujanja bralne pismenosti 
in bralne kulture.

Radovljiška knjižnica je pod nje-
nim vodstvom dosegla izjemne rezul-
tate, primer so podatki iz poročila o 
delu knjižnice za leto 2021: 
- število izposojenih enot na prebiv-

alca: 16,88, 
- vsak prebivalec je obiskal knjižnico 

6,99-krat, 
- vseh prireditev in drugih aktivnos-

ti za spodbujanje branja je bilo 
1.097, 

- vseh obiskovalcev prireditev in 
aktivnosti je bilo 60.441 oz. vsak 
prebivalec je prišel na 1,67 pri-
reditve.
Božena Kolman Finžgar je z zna-

njem, ki si ga je pridobila doma in v tu-
jini, z občinami sodelovala pri nastaja-
nju novih knjižnic. Iz starih utesnjenih 
prostorov so se v nove in moderne pre-
selile knjižnice v Srednji vasi, Bohinj-
ski Bistrici, Zgornjih Gorjah, Radovlji-
ci in na Bledu. 

Prizadevanja Božene Kolman Fin-
žgar prepoznava strokovna in splošna 
javnost. V letu 2015 je prejela prizna-
nje Slovenske sekcije IBBY (Internati-
onal Board on Books for Young People 
– Združenje za uveljavljanje mladin-
ske književnosti).

Priznanje njenemu delu s strani 
splošne javnosti pa je tudi nominacija 
za ime tedna na Valu 202 leta 2017, ki je 
bila uspešna in izbrana je bila najprej 
za ime tedna, potem pa še za ime me-

seca v tej akciji, kar jo je uvrstilo med 
kandidate za ime leta. Bila je tudi kan-
didatka za žensko leta, ki je potekala v 
okviru revije Zarja. 

Božena Kolman Finžgar z veliko 
predanostjo in vztrajnostjo svojemu 
delu močno vpliva na okolje knjižnice, 
ki jo vodi, in tudi na celoten nacionalni 
prostor, saj se mnoge knjižnice, šolske 
in splošne, zgledujejo po projektih, 
ki jih je pod njenim vodstvom uvedla 
v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica. 
Njeno delovanje in njen vpliv zadeva 
predvsem branje, bralno pismenost 
in bralno kulturo, tako zelo ranljive 
vrednote v današnjem času. Ker je 
njeno delo zelo dragoceno, ji je Zveza 
bibliotekarskih društev leta 2021 po-
delila Čopovo diplomo. To je največje 
strokovno in društveno priznanje za 
izjemne uspehe na bibliotekarskem 
področju.

Za dolgoletno uspešno delo v 
Knjižnici Antona Tomaža Linharta 
Radovljica in za odlično sodelova-
nje z občino Boženi Kolman Finž-
gar ob njeni upokojitvi podeljujemo 
PLAKETO OBČINE GORJE. 

Branko Gomilar –  
PLAKETA OBČINE GORJE

Branko Gomilar je v gasilske vrste 
vstopil leta 1974. Od takrat dalje je kot 
pionir in kasneje kot mladinec sode-
loval pri aktivnostih, ki jih je društvo 
organiziralo oziroma so člani društva 
na njih sodelovali. Posebno aktiven je 
bil takrat pri mladinskih  tekmovanjih.

Leta 1984 je opravil usposabljanje 
za operativnega gasilca ter pričel ak-
tivno sodelovati pri vseh aktivnostih 
operativne gasilske enote. Redno se je 
usposabljal in izobraževal ter je tako 

dosegel gasilsko usposobljenost gasil-
ski častnik II. stopnje.

Poleg temeljnega usposabljanja je 
Branko velik poudarek vedno posvečal 
tudi dodatnemu izobraževanju. Tako 
je v okviru gasilskega usposabljanja 
opravil tečaj za delo z motorno žago, 
tečaj za bolničarja, tečaj za strojnika, 
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega 
aparata ter usposabljanje za gašenje 
notranjih požarov modul A in B.

V Prostovoljnem gasilskem društvu 
Podhom so že kmalu prepoznali tudi 
njegove vodstvene sposobnosti. Tako 
je leta 1993 postal poveljnik gasilske 
enote in to nalogo vestno in zavzeto 
opravljal do leta 2013. Od takrat dalje 
opravlja nalogo namestnika poveljnika 
operativne gasilske enote PGD Pod-
hom.

Od ustanovitve Občine Gorje Bran-
ko Gomilar aktivno deluje tudi v ga-
silskem poveljstvu Občine Gorje. Tam 
opravlja naloge namestnika poveljnika 
GPO Gorje.

S svojim aktivnim in zavzetim de-
lom je Branko Gomilar veliko prispe-
val k rasti in razvoju Prostovoljnega 
gasilskega društva Podhom. Vedno je 
bil pripravljen svoj prosti čas name-
niti za pomoč sokrajanom ob nesreči. 
Kot poveljnik ali namestnik poveljnika 
operativne gasilske enote je mnogo-
krat vodil enoto na samih intervenci-
jah ter s svojimi pravilnimi odločitva-
mi preprečil večjo materialno škodo.

Branko Gomilar se je redno udele-
ževal tudi delovnih akcij, ki jih je PGD 
Podhom organiziralo za urejanje gasil-
skega doma ter okolice. Zelo aktiven je 
tudi pri organizaciji in izvedbi priredi-
tev, ki jih društvo vsako leto organizira 
v Podhomu.

Za svoje aktivno delo v gasilski or-
ganizaciji je Branko Gomilar prejel 
mnoga gasilska priznanja in zahvale. 
Poleg društvenih priznanj je tudi pre-
jemnik več gasilskih odlikovanj Gasil-
ske zveze Slovenije.

Branko Gomilar je aktiven tudi v 
drugih organizacijah v kraju. Tako je 
aktiven član Turističnega društva Gor-
je, Športnega društva Gorje ter Planin-
skega društva Gorje. Tudi za aktivnosti 
v teh organizacijah je Branko vedno 
pripravljen žrtvovati del svojega pro-
stega časa.

Za neprecenljiv prispevek na 
področju varstva pred požarom ter 
za aktivno angažiranost v krajev-
nih organizacijah Branku Gomilar-
ju  podeljujemo PLAKETO OBČINE 
GORJE. 
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Gradbena dela na cestah na območju občine 

 

 

Območje 
popolne zapore 

Območje 
popolne zapore 

Dovoljeno za 
občane 

Še vedno 
območje 

gradbišča! 

Gradbena dela na 
cestah na območju 

občine
Spodnje Gorje–državna cesta
- Na odseku od Fortune do 

trgovine Mercator je izvedeno 
asfaltiranje z grobim asfal-
tom. Občanom bo omogočen 
dostop do objektov z uporabo 
tega odseka. Na odseku se bodo 
še vedno izvajala posamezna 
gradbena dela, zato je potrebna 
previdnost. 

- Gradnja fekalne kanalizacije se 
bo izvajala na dodatnem odseku 
(II. faze). Od križišča v Megre do 
uvoza k objektu Spodnje Gorje 
92 a bo popolna zapora prometa. 
Ravno tako bo še vedno popolna 
zapora ceste na spodnjem 
odseku od križišča za Bled do 
objekta Spodnje Gorje 62.

- Križišče pri Fortuni bo 
dokončno urejeno v prvi po-
lovici julija (rumena barva).

Spodnje Gorje–Megre
- Dela v Megrah se nadaljujejo. 

Obvoz je mogoč na eni strani 
skozi Podhom in na drugi strani 
skozi novo naselje v Sp. Gorjah.

Laze
- Dela na tem odseku bodo 

zaključena do 30. 6.
 » Občina Gorje

Ob vhodu v šolo nameščen defibrilator
Občini Gorje je g. Prem z Bleda podaril defibrilator. Svo-

jo gesto je obrazložil z besedami:
»Človek je srečnejši, če srečo deli. Zato sem se odločil, da 

obdarim Občino Gorje, sicer meni sosednjo občino, z defibrila-
torjem. Prisrčnost Gorjank in Gorjancev me je vedno privabila 
na vaške veselice in druge prireditve, ki ste jih organizirali z 
dušo. 

Odkar ste samostojna občina, občudujem vašega župana 
Petra Torkarja, ki z dušo in srcem skrbi za razvoj Občine Gor-
je na vseh področjih. Vas župan me v pogovoru vedno obdaja 
z optimizmom, pozitivnim razmišljanjem, srčnostjo in pogle-
dom trajnostnega razvoja. 

Ker ste kot občina in župan posvetili veliko pozornosti 
razvoju vašega kraja in ker ste bili nadvse uspešni v črpanju 
sredstev EU in pri pridobitvi vrste drugih donacij, s katerimi 
ste med drugim uspešno izvedli energetsko sanacijo Osnovne 
šole Gorje, vam v vaš mozaik uspešno izvedenih projektov do-
dajam defibrilator kot darilo moje sreče.

Želim, da nas energija, ki jo nosimo v sebi, povezuje v sve-
tlo prihodnost in trdno prijateljstvo.«

Gospodu Premu se iz srca zahvaljujemo za darilo, za pri-
jateljstvo in za pohvalne besede. 

 » Martina Hribar Brus
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Zero waste je prava pot, ponovna uporaba pa bližnjica do tega cilja
Po letu premora so se ponovno srečali predstavniki 

mreže zero waste občin, potrdili pravilnost usmeritve 
in pozdravili nove občine članice in prve prejemnice 
evropskega zero waste certifikata. Ekologi brez meja 
pa smo s prvim slovenskim Festivalom ponovne upora-
be teorijo predstavili še v praksi.

Srečanje je odprl generalni sekretar društva Ekologi brez 
meja Jaka Kranjc z uokvirjanjem dogodka in predstavitvi-
jo trendov na področju ravnanja z viri in odpadki. »Ve-
dno več je rešitev in vlaganja na vrhu hierarhije ravnanja z 
odpadki, njihovo odstranjevanje ni krožno,« je izpostavil pred 
zbranimi predstavniki občin, komunalnih podjetij in drugih 
deležnikov. Ne gre le za širitev zero waste praks po Evropi, 
ampak tudi poglabljanje, saj se za ta koncept odločajo ve-
dno večja mesta, med njimi npr. München. »Zavedati se 
moramo, da se od nas učijo tudi drugi in da smo lahko ponosni 
na nekatere rešitve v Sloveniji,« je še dodal in tako podkrepil 
nadaljevanje dogodka s podelitvijo prvih evropskih zero 
waste certifikatov za občini Bled in Gorje.

Eden izmed prejemnikov certifikata, župan Občine Bled 
Janez Fajfar, je poudaril bistvo zero waste prizadevanj. 
»To je pot in če nimaš nobenega cilja, nima smisla, da greš na 
pot. Na tej poti smo naredili ogromno.« Župan Občine Gorje 
Peter Torkar pa je izpostavil željo po razširitvi zero waste 
koncepta na vse gorenjske občine. Z njim sta se strinjala 
tudi Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora, in Ma-
tjaž Berčon, direktor Komunale Kranj, ki je dodal: »Gorenj-
ska ni le prva regija po abecedi, ampak tudi na področju zero 
waste.« Občine pod okriljem omenjene komunale ter občini 
Škofja Loka in Železniki so namreč v lanskem letu razširile 
mrežo slovenskih zero waste občin na 16. Po dosedanjih po-
ročilih so občine v mreži s skupnimi prizadevanji v lanskem 
letu preprečile 18.600 ton odpadkov ter s tem prihranile 
4.200.000 € stroškov in 10.000 ton izpustov CO2.

Sledila je okrogla miza pionirjev na področju zero 
waste lokalnih skupnosti, ki so jo sooblikovali Vanja Fa-
bjan iz Voke Snaga, Edin Behrić iz Komunale Vrhnika, Janez 
Resman, direktor Infrastrukture Bled, in Andrej Fideršek, 

predstavnik organizacije Zero waste Žalec. Vsi so se strinja-
li, da je zero waste pot prava, zahteva pa entuziazem posa-
meznikov, ki ga vsi omenjeni prenašajo na celotno skupnost.

Pred drugim delom srečanja mreže zero waste občin, pr-
vim slovenskim Festivalom ponovne uporabe, je sledil 
pogovor z gonilnimi silami ponovne uporabe. Mojca Žganec 
Metelko iz zavoda Knof, Jan Debenjak iz podjetja ZEOS in 
Špela Gutnik iz podjetja Circular Shield so predstavili pred-
nosti in izzive prenosa teorije v prakso. »V bodoče ne boš 
bogat, če boš imel najnovejšo uro, ampak če boš s sosedom po-
kramljal med souporabo pralnega stroja,« je piko na i dodal 
Debenjak in tako izpostavil, da zero waste ni le stvar odpad-
kov, ampak celotnega življenjskega stila.

Zero waste druženje in izmenjava idej sta se nadaljevala 
na festivalu, ki je ob podpori Merkur zavarovalnice povezal 
lokalne in nacionalne predstavnike ponovne uporabe: 
zavod Knof, kranjsko ‘knjižico reči’ Kr po stvar, vrhniški 
Depo, projekt Še sem uporaben podjetja ZEOS s serviser-
jem elektronske in električne opreme, spletno zero waste 
trgovino Zelenci in Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki je 
z obnovljenim pohištvom opremila celoten dogodek.

 » Ekologi brez meja

Čistilna akcija
Svetniki iz liste Stopimo skupaj smo organizirali čistilno 

akcijo, ki je potekala ob cesti iz Gorij proti Zatrniku in v sme-
ri Pokljuške luknje. Čistilni akciji se je pridružil tudi župan 
Peter Torkar. Nabralo se je kar nekaj odpadkov, predvsem 
pločevink.

Na parkirnem prostoru ob vstopu v Pokljuško luknjo sto-
jijo lične sanitarije, ki sovpadajo z naravo in se z njo praktič-
no zlijejo.

Vse udeležence čistilne akcije sem opomnil, da je zelo 
lepo poskrbljeno za sanacijo lukenj na vozišču. Prav tako pa 
je primerno urejen tudi parkirni prostor ob vhodu.

Pokljuška soteska je ena izmed naših naravnih znameni-
tosti, ki postaja vedno bolj prepoznavna tako med domačimi 
kot tujimi gosti. Zato je pomembno, da jo skrbno čuvamo in 
poskrbimo, da ohrani svojo čarobnost.

 » Pavel Jakopič



Gorjanc

9

DOGAJANJA, VRT IN OKOLJE

Mladi gasilci PGD Podhom so tekmovali

Po nekajletnem premoru zaradi po-
sledic pandemije so letos spet potekala 
tekmovanja v orientaciji za gasilsko 
mladino. Tako je bilo 21. maja v Rib-
nem tekmovanje v gasilski orientaciji 
za mladino iz Gasilske zveze Bled – Bo-
hinj. V ekipi posameznega prostovolj-
nega gasilskega društva so sodelovali 
po trije mladi gasilci ali gasilke.

Tekmovanja Gasilske zveze Bled – 
Bohinj se je iz PGD Podhom udeležilo 
kar 8 ekip. Mladi iz Podhoma so tek-
movali v kategorijah gasilskih pionir-
jev in pionirk ter v kategorijah mladink 
in mladincev.

V kategoriji gasilskih pionirk so so-
delovale 3 ekipe PGD Podhom. Izmed 
18 sodelujočih ekip so mlade članice 
PGD Podhom dosegle prvo, tretje in 
enajsto mesto.

V kategoriji gasilskih pionirjev sta 
sodelovali 2 ekipi PGD Podhom. Izmed 
23 ekip so mladi iz PGD Podhom dose-
gli prvo in četrto mesto.

V kategoriji mladink je sodelovala 
ena ekipa iz Podhoma, ki je med 11 sode-
lujočimi ekipami osvojila prvo mesto.

Tudi v kategoriji mladincev sta se 
obe sodelujoči ekipi iz Podhoma dobro 
uvrstili. Od 25 ekip sta osvojili prvo in 
enaindvajseto mesto. Tako so se po re-

zultatih kar štiri ekipe iz PGD Podhom 
uvrstile na regijsko gasilsko tekmova-
nje, ki je v organizaciji Gasilske zveze 
Gorenjske potekalo 11. junija v Ljub-
nem v Občini Radovljica.

Tudi na tem tekmovanju so mladi 
iz Podhoma dosegli odlične rezultate. 
V kategoriji pionirk je ekipa iz PGD 
Podhom v sestavi Maša Zalokar, Katju-
ša Černilec in Neža Bijol izmed 22 ekip 
dosegla prvo mesto ter se uvrstila na 
državno gasilsko tekmovanje v orien-

taciji, ki bo izvedeno v jesenskem času.
V kategoriji pionirjev je ekipa iz 

Podhoma v sestavi Jakob Gomilar, 
Jaka Lah in Matevž Zorč izmed 25 so-
delujočih ekip dosegla 14. mesto.

V kategoriji mladink je sodelovala 
ekipa PGD Podhom v sestavi Anja Za-
lokar, Živa Bijol in Katja Žvan. Dekleta 
so se zelo potrudila in dosegle odličen 
rezultat, saj so od 19. sodelujočih ekip 
dosegla prvo mesto. Tudi one so se uvr-
stile na jesensko državno tekmovanje.

V kategoriji mladincev je na regij-
skem tekmovanju sodelovalo 23 ekip. 
Ekipa mladih gasilk in gasilcev iz Pod-
homa v sestavi Tara Torkar, Rok Jako-
pič in Jakob Zorč je dosegla 4. mesto.

Za odlične rezultate mladih gasilk 
in gasilcev so seveda zaslužni tudi nji-
hovi mentorji. Brez zavzetega dela Ma-
tjaža Zalokarja, Katarine Bijol, Katjuše 
Torkar in Petra Zalokarja tudi takšnih 
rezultatov ne bi bilo.

Vsem mladim gasilkam in gasilcem 
ter njihovim mentorjem se iskreno 
zahvaljujemo za njihov trud in jim že-
limo veliko uspehov na jesenskem dr-
žavnem tekmovanju v orientaciji.

 » Jakob Por, predsednik PGD Podhom  

Julija je čas za sajenje kapusnic
Po spravilu prvih poletnih posevkov je čas za sajenje 

rastlin, ki nam bodo dale pridelke v jesenskem in zimskem 
času. Po spravilu krompirja na to mesto sadimo zelje, listne-
ga in brstičnega ohrovta ne sadimo na isto mesto za krom-
pirjem. 

Listni ohrovt se pri nas manj prideluje, je pa zelo od-
poren na nizke temperature. Sadimo ga na razdaljo 60 x 
60 cm, v srednje težka tla, ki so sposobna zadrževati vlago. 
Brstični ohrovt sadimo na razdaljo 70 x 60 cm, do globine 
kličnih listov. Tekom rastne dobe je pomembno zalivanje 
in vršičkanje, saj s tem pospešimo razvoj brstov. Če je jesen 

suha in topla ali v primeru prezgodnje setve se bodo brsti 
začeli odpirati. Zelje za dobro uspevanje potrebuje globoka 
tla, bogata z organsko snovjo. Pri dodajanju gnojil moramo 
biti previdni. Prekomerno gnojenje z dušikom pri zelju lah-
ko povzroči več težav, listi so grenki, notranji listi gnijejo, 
takšno zelje se slabo skladišči, glave rade pokajo, listi so ve-
liki, še posebno so izrazite listne žile. Pomanjkanje dušika 
pri zelju vpliva na razvoj glav, svetlost listov, ki jih običajno 
spremlja rdečo obarvanje. Fosfor, ki je pomemben za razvoj 
korenin, cvetov, plodov in semen, pri zelju vpliva na predča-
sno dozorevanje in s tem razvoj manjših glav.  Čvrstost glav 
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Spet na kolo za dober namen!
Fundacija Neurotrust je letos že 3. leto organizirala ak-

cijo kolesarimo.SKUPAJ. Z njo podpiramo tiste, ki kljub 
nevrološki bolezni ali poškodbi lahko vrtijo pedala, se vklju-
čujejo v šport pa tudi vse tiste, ki jim zdravstveno stanje to 
onemogoča. Akciji se je v lanskem letu na pobudo župana 
Petra Torkarja pridružila občina Gorje, ki je soorganizirala 
kolesarjenje iz Gorij do Ankarana. Akcijo smo letos, v soboto 
18. junija ponovili, pridružile pa so se še občine Log – Dra-
gomer, Kozina, Koper in Ankaran. Zavedamo se, kako po-
membno je, da .SKUPAJ ozaveščamo o pomenu varnosti v 
prometu in življenju oseb z nevrološkimi boleznimi in po-
škodbami. Ob poganjanju pedal so se združili pozitivni lju-
dje in stkala so se nova prijateljstva.

dosežemo pri pravilni oskrbi s kalijem. Največ hranil zelju 
dodamo mesec dni po presajanju. Sadimo ga na razdaljo 50 
x 60 cm, pomembno je dobro ukoreninjenje sadik, kar do-
sežemo s pravilno vlago v tleh. Kapusnice večkrat zapored 
posipamo s pepelom. Najpogostejša bolezen je golšavost ka-
pusnic, ki se pojavi v kislih tleh, gre za glivo, ki v tleh ostane 
več let, zato kapusnice na isto mesto sadimo po štirih letih. 
Pojavijo se tudi kapusova plesen, črnoba kapusnic in viroze, 
med škodljivci so pogosti kapusov belin, kapusova muha, ka-
pusova sovka, polži in uši. 

V juliju sejemo kitajsko zelje, blitvo, od korenovk koren-
ček, peteršilj, rdečo peso, repo in črno redkev, sadimo radič 
in endivijo, nizki fižol, lahko pa na prazna mesta sejemo že 
rastline za zeleno gnojenje. Radič in endivijo je najbolje sa-
diti na mesto, kjer je kot prejšnji posevek uspevala čebula, 

na površino po spravilu stročnic sadimo korenovke in go-
moljnice. Blitvo sejemo konec julija, začetek avgusta kot 
prezimni posevek, je dvoletnica. Delimo jo na listno in sre-
brnolistno, spada v isto družino kot rdeča pesa. Blitvo ime-
nujemo tudi mangold in jo prištevamo med špinačnice. Je pa 
v primerjavi s špinačo manj občutljiva na višje temperature, 
dobro prenaša tudi nizke temperature. Ustrezajo ji sončne 
lege, globoka tla, bogata s hranili. Na blitvi so pogoste plesni 
in pegavosti, zelo rada jo napade pesina muha, nadležni so 
tudi polži in strune. Blitvo lahko v zimskem času tudi silimo, 
v kleteh ali toplih gredah pri temperaturi vsaj deset stopinj 
Celzija. 

V poletnem času veliko vlogo pri zadrževanju vode odi-
grajo različne zastirke. Pazimo le, da se pod njimi ne pojavijo 
škodljivci. Julija lahko še sejemo dvoletnice. Redno zaliva-
mo, gnojimo in kosimo travo, režemo živo mejo, očistimo 
spomladi cvetoče čebulice, jih po želji delimo. Oskrbujemo 
skalnjake, brežine, balkonske rastline in cvetoče grede, za-
sajene z enoletnicami. Porežemo spomladi cvetoče grmov-
nice, vendar bodimo previdni, ne porežimo preveč, saj so že 
začele z osnovanjem očes za naslednje leto. Redno pincira-
mo in vršičkajmo paradižnik in ga privezujmo k opori. Ne 
pozabimo na dognojevanje rastlin, izberemo ustrezno gno-
jilo, preberemo navodila za pripravo in dognojujmo zjutraj 
ali zvečer. Tudi vsa ostala dela v teh vročih poletnih dneh 
opravimo zjutraj ali zvečer. Dopoldne, ko ni več rose, nare-
žemo zelišča, jih pripravimo za sušenje v temnem, zračnem 
prostoru ali v suši, skladiščimo jih v steklenih kozarčkih, v 
vrečkah iz blaga ali papirja. Običajno po enem letu izgubijo 
aromo, zato jih zavržemo. Sušimo tudi nekatere vrtnine, od 
listov do gomoljev.

 » Nataša Kunstelj, BC Naklo
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14. Šimnov pohod

21. maja smo člani Jamarskega društva Simon Zima – 
Gorje organizirali 14. Šimnov pohod.

Pohod je vodil naš dolgoletni član Zdravko Zalokar, ki 
nas je med pohodom seznanil z rastlinami, ki rastejo v na-
šem kraju. 

Pri vhodnem breznu v jamo je bil kratek postanek, kjer 
smo pohodniki izvedeli nekaj več o jami. Pot nas je potem 
vodila na vrh Srednjega vrha, kjer smo si vzeli čas za poči-
tek in si ogledali okoliške planote in doline. Po počitku smo 
nadaljevali proti kmetiji Pr' Poldetu na Pernikih, kjer so nas 
postregli z odličnimi domačimi dobrotami, predstavili so 

nam zgodovino kmetije ter spregovorili o pridelavi domačih 
izdelkov, kot so sir, zaseka in suhomesni izdelki. Pot nas je 
nato vodila po stari cesti nazaj dol v dolino Radovne.  

Za večjo motivacijo zaključnih korakov pohoda nam je 
zaigrala Godba Gorje! 

Hvala vsem pohodnicam in pohodnikom, ki ste se ude-
ležili pohoda. Gorjanski jamarji že z veseljem čakamo na 15. 
tradicionalni Šimnov pohod, ki bo v letu 2023, še prej pa vas 
vabimo na ogled razsvetljene Snežne jame na Obranci na Me-
žakli. Pohod bo 2. julija, zbor pa ob 8h v Rečici pri balinišču. 

 » Tadej Kovačič

Ob zaključku kolesarjenja smo dru-
štvu Drugi dom Istra predali donacijo 
v višini 2.000 EUR, kot zadnji priste-
vek za postavitev gugalnice za gibalno 
ovirane osebe v Ankaranu. Vsi, ki ste 
voljni tudi sami pomagati nevrološkim 
bolnikom, lahko do 30. 6. fundaciji Ne-
urotrust prispevate 5  EUR s klicem na 
1919 in poslanim SMS sporočilom KO-
LESARIMO5.

 » Fundacija Neurotrust, Občina Gorje,  
foto Miro Zalokar

Knjižnica – Vesolje zakladov 2021/2022

Za spodbujanje branja naša knjižnica vsako leto pripravi 
akcijo Knjižnica – Vesolje zakladov. Mlade bralce vseh naših 
enot povabimo, da pridejo v knjižnico in si izposodijo knjigo 
po izbiri. Ob izposoji vsaj ene knjige otrok v prav posebno 
zloženko dobi štampiljko Knjižkota. Ko zbere sedem štam-
piljk, prejme sladko nagrado. V maju oz. juniju pa vse otro-

ke, ki so oddali vsaj eno izpolnjeno zloženko, povabimo na 
zaključno prireditev. Veseli nas, da smo letos po dveh letih 
omejitev zopet lahko pripravili zaključno prireditev. Poslali 
smo 370 vstopnic otrokom iz vseh štirih občin (Bled, Bohinj, 
Gorje in Radovljica).

Letošnja zmagovalka je oddala 6 izpolnjenih zgibank in 
tako prebrala vsaj 42 knjig. To je Vasilisa Lukinova, ki priha-
ja z Brezij in obiskuje 4. razred.

Med otroke, ki so zavzeto brali, smo razdelili 458 čokolad 
Gorenjka.

Za vse sodelujoče in njihove spremljevalce smo pred 
Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici gostili Žon-
glersko skupino Čupakabra, ki nam je uprizorila predstavo 
Cirkus KoLibris.

S predstavo smo letošnjo akcijo zaključili, vabimo pa vas 
že, da z nami berete tudi poleti, ko med vas prihajajo Pole-
tavci in NajPoletavci. Knjižnica – Vesolje zakladov pa z vami 
in z nami zopet zaživi septembra.

 » Saša Jelenc, Knjižnica A. T. L. Radovljica
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Štiri ljudske za zaključek  
bralne akcije

V Linhartovi dvorani je bil ob zaključku bralne akcije 
Ta veseli knjižni svet prav poseben Pravljični večer za 
odrasle v izvedbi pravljičark in pravljičarjev iz štirih slo-
venskih knjižnic. Z narečno obarvanimi nastopi so bralke in 
bralce, ki so prebrali vsaj sedem predlaganih del iz bogatega 
seznama knjig, popeljali po slovenskih pokrajinah. Nastopa-
li so Brigita Lavrič iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, 
Agica Kovše iz Mariborske knjižnice, Jure Bohinec iz Me-
stne knjižnice Kranj in Vesna Radovanovič iz Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota.

Za glasbeno spremljavo sta poskrbela učenca Glasbene 
šole Radovljica, Janez Cerkovnik in Jan Štros, ki sta pod 
mentorstvom Tomaža Cilenška izvedla dva skladbi za har-
moniko.

Knjižničarke in knjižničarji Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica smo v vseh svojih enotah že 12. leto za-
pored z bralno akcijo za odrasle vabili k sodelovanju. Letos 
je 118 bralk in bralcev prebralo vsaj 7 predlaganih del. 
Skupaj so prebrali 1222 del. Najbolj prizadevna bralka je 
prebrala 57 knjig. Od oktobra do aprila so prebirali besedila 
iz daljne Japonske in posegali po izboru knjig, ki poveliču-
jejo naravo, njene lepote in vrednote. Med prvimi petimi 

Konec tedna rezerviran za Godbo Gorje
Kot smo napovedali že v prejšnjem Gorjancu, bo Godba 

Gorje zadnji junijski konec tedna obeležila svojo 115. oble-
tnico delovanja. Verjamemo, da je to praznik za celo občino, 
saj je v vseh teh letih najbrž večina hiš prispevala kakšnega 
godbenika, prav tako pa bo po dveh koronskih letih to prva 
večja prireditev v Gorjah. 

Za uvod v dogajanje bo v petek, 24. junija, ob 19. uri v šo-
toru na prireditvenem prostoru ob Gorjanskem domu v or-
ganizaciji Kulturnega društva Gorje občinska proslava. Po 
proslavi bo krajši nastop Godbe Gorje, v nadaljevanju pa bo 
za veseljaško ogrevanje poskrbel Duo Benk.

Največ dogajanja v Gorjah bo v soboto, 25. junija, popol-
dne. Pri godbah je običajno, da njihovo obletnico s svojim 
obiskom počastijo druge godbe in letos jih bo v Gorje z oko-
lico prišlo osem. 

V soboto popoldne okoli 14.45 se bodo razvrstile po oko-
liških naseljih in odigrale krajši program, in sicer po nasle-
dnjem razporedu: 

Laze pri Bregantu na Spodnjih Lazah – Veteranska godba 
Mengeš

Zatrnik pri gostilni Jagr – Godba Tržič
Krnica pri Kunavcu – Godba Trebnje
Mevkuž pri cerkvi – Godba Jesenice – Kranjska Gora
Poljšica pri Taubiju – Godba Lesce
Spodnje Gorje pri Labodu – Godba Zabukovica
Podhom pri gasilnem domu – Godba Bohinj

Tradicionalni spominski pohod na Triglav
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in od-

bor veteranskih organizacij – Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev SEVER 
ter Zveze Slovenskih častnikov – organizira 8. in 9. juli-
ja 2022 36. jubilejni spominski pohod na Triglav. Na pot 
se bo krenilo v petek, 8. julija 2022, ob 6. uri z Rudnega 
polja. Zaključna prireditev s kulturnim programom bo v 
soboto, 9. julija 2022, ob 13. uri na Rudnem polju na Po-
kljuki. Slavnostni govornik bo tovariš Milan Kučan, prvi 
predsednik Republike Slovenije.

 » Organizacijski odbor spominskega pohoda na Triglav

najbolj branimi deli so štiri povezana z japonskim načinom 
življenja: Japonski ljubimec (I. Allende) in S strahospo-
štovanjem (A. Nothomb) ali z usodo preživelih po drugi 
svetovni vojni: Sadako hoče živeti (K. Bruckner) in Žen-
ska v belem kimonu (A. Johns). Prav roman Tam, kjer 
pojejo raki (D. Owens), ki je bil najbolje ocenjen, pa skozi 
usodo junakinje prikaže osupljivo moč narave in življenja.

Za posladek smo bralke in bralce nagradili z izborom 
drobnih haikujev in filmskimi mojstrovinami. Najbolj brane 
so bile pesniške zbirke Vladimirja Kosa, največkrat ogle-
dan film pa je bila drama Sestrica.

K sodelovanju smo povabili tudi udeležence obeh bral-
nih klubov. Na rednih mesečnih srečanjih je 26 bralk in 
bralcev skupaj pregledalo več kot 20 različnih naslovov.

Prijeten večer smo zaključili s pogostitvijo pralinejev iz 
Radolške čokolade, prevzemom nagrad in priznanj ter po-
vabilom k sodelovanju oktobra, ko bomo pripravili nov se-
znam z zanimivimi naslovi in mislijo ene izmed bralk: »Veter 
je zrak, ki se mu mudi. Naj se nam ne mudi skozi življenje, 
postojmo, pustimo se kdaj prepihati, mirovati in predvsem 
uživati.«

 » Barbara Klinar
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Pridruži se Poletavcem in NajPoletavcem 
Poletavci so otroci od 7. do 12. leta starosti. Med poči-

tnicami berejo knjige, revije, stripe in izpolnjujejo bralni se-
znam. Njihova naloga je brati 30 dni 30 minut na dan. S tem 
ohranjajo branje kot dobro navado in zabavno pustolovšči-
no v svetu zgodb. Bralne sezname s svojimi podatki na hrb-
tni strani oddajo do 10. septembra v vseh enotah Knjižnice 
A. T. Linharta Radovljica. Poletavci, ki osvojijo priznanje, 
lahko le-to jeseni v šoli po dogovoru z mentorjem uveljavijo 
kot eno prebrano knjigo za Bralno značko.  NajPoletavci so 
najstniki od 13. do 16. leta starosti. Njihova naloga je prebra-
ti 3 knjige med počitnicami in vpisati naslove v obrazec na 
spletni strani radovljiške knjižnice www.rad.sik.si.

Kaj veš o prometu in Pešbus
V petek, 13. maja, je po 3-letni ko-

ronski pavzi spet oživelo medobčinsko 
tekmovanje Kaj veš o prometu? Polni 
optimizma, dobre volje in samoza-
vestni smo se odpeljali na Bled, kjer 
smo odlično tekmovali in spet prinesli 
pokal za skupno zmago nazaj v Gorje. 
Prav tako je skupno zmago dosegel 
Lovro Poklukar, pred Petrom Poklu-
karjem. Pri dekletih so vsa prva mesta 
odšla v Gorje. Najboljša je bila Ota Jan 
pred Mirjam Tomaževič in Anamari-
jo Poklukar. Za nagrado so najboljši 
tekmovalci dobili tablični računalnik, 
zvočnik in električno zobno krtačko.

Na državno prvenstvo na Jesenice 
je 28. 5. 2022 v spremstvu mentori-
ce Janje Geltar odšel Lovro Poklukar. 
V hladnem in deževnem vremenu je 
osvojil končno 17. mesto. Vsak tekmo-
valec je bil nagrajen s kolesarsko čela-
do. Pravo veselje pa je vsako leto tudi 
organizacija Pešbusa, ki je med otroki 
izredno dobro sprejet. Pešbus je v Gor-
jah vozil v tednu od 6. 6. 2022 do 10. 
6. 2022. Udeležilo se ga je 90 otrok od 
1. do 5. razreda skupaj s 15 starejšimi 
spremljevalci. Zaupali so si marsikaj 
zanimivega in tudi medgeneracijsko 
sodelovanje je dobro steklo. Tako je 
pot neznansko hitro stekla in noge niso 
bile nič utrujene. Pa še k pouku so pri-
šli otroci veseli, nasmejani in pozitivni. 
Naša lepa in čista pokrajina je velika 

nagrada in nam pomeni velik navdih, 
ki prispeva k boljšemu počutju. Zadnji 
dan so si vsi prislužili drobna darilca 
kot majhno pozornost. V  šolo so pri-
hajali peš, s skiroji ali kolesom. Otroci 
komaj čakajo na novo kolesarnico, da 

varno parkirajo svoja kolesa in skiroje. 
Lahko rečemo, da je junijski pešbus 

odlično uspel, kar se vidi tudi na foto-
grafijah. Čestitamo vsem udeležencem 
in spremljevalcem!

 » Mentorici Janja Geltar in Maja Prešeren

Zasip pri Kureju – Godba Železniki
Vaščani ste vljudno vabljeni, da se udeležite prijetnega 

druženja z godbeniki in prisluhnete njihovemu nastopu. S 
tem boste izrazili podporo ne samo njim, ampak tudi naši 
godbi kot gostiteljici. 

Ob 17. uri se bodo godbe zbrale v Krnici na avtobusni po-
staji, kjer se bo začela parada posamičnih godb proti priredi-
tvenemu prostoru, ki se bo zaključila s kratko slovesnostjo. 
Domačine vabimo, da si parado ogledate kjerkoli na trasi od 
Krnice do Gorjanskega doma in za zadnjo godbo pridete na 
prireditveni prostor. Če boste zamudili vse našteto, pridite 
vsaj ob 18.15, ko bo več kot dvesto godbenikov skupaj zaigra-
lo nekaj skladb. Sledil bo veseljaški del prireditve s skupino 

Zvita feltna. Nedeljski del se bo začel z mašo pod šotorom 
ob 11. uri, ki ji bo ob 12. uri sledil osrednji slavnostni koncert 
Godbe Gorje. Na njem bo godba predstavila program svoje 
najnovejše zgoščenke z Avsenikovimi melodijami v priredbi 
za godbo, nekatere izmed njih ob spremljavi pevke Bernarde 
Poklukar Novak in pevca Dejana Zupana. Po koncertu, pred-
vidoma ob 14. uri, bo še veselica z Gorenjskim kvintetom. 

Godbeniki za soboto in nedeljo pripravljajo bogat sreče-
lov, ugotavljanje teže pršuta in kravjo tombolo.

Za parkiranje bo v vseh dneh sicer poskrbljeno, vendar 
godba obiskovalce poziva, da na prireditev pridejo peš ali s 
kolesom.

 » Simon Demšar

Na koncu poletja bodo vsi sodelujoči prejeli priznanje, 
majico in sodelovali v nagradnem žrebanju za glavno nagra-
do, to je badminton set Talbot Torro za Poletavce in set za 
tenis na plaži Talbot Torro za NajPoletavce. Obe nagradi pri-
speva podjetje Hervis d.o.o. Zaključna prireditev s predsta-
vo in žrebanjem nagrad bo v četrtek, 29. septembra 2022, ob 
17.00 pred radovljiško knjižnico. Ogledali si bomo klasično 
slovensko humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori v izved-
bi Teatra Cizamo.

"Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!"
 » Knjižnica A. T. Linharta
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22. Belarjevi naravoslovni dnevi v Trenti

V sredo, 18. maja, smo učenci petih 
razredov zgodaj vstali. Ob 7.05 smo se 
zbrali v šoli. Z učiteljicama in ravnate-
ljico smo se vkrcali na avtobus. Čakala 
nas je dolga vožnja čez prelaz Vršič. Ča-
kalo nas je petdeset ostrih ovinkov. 

Učiteljica Francka nam je med po-
tjo povedala pripovedko o Ajdovski 
deklici. Malo pod vrhom Vršiča smo 
se ustavili in si jo ogledali. Zdela se mi 
je vsemogočna. Peljali smo se naprej. 
Zdelo se mi je, da ima pot vse več ovin-
kov. Pot se mi je zdela zelo dolga. Nato 
smo se ustavili pri koči pri izviru reke  
Soče. Tam smo imeli malico. Sprejeli 
so nas uslužbenci TNP in nam poveda-

li, kako bo potekal naš dan. Nato smo se 
peš odpravili po Soški poti in iskali na-
mige o Triglavskem narodnem parku 
in življenju v Trenti. Pot je bila poučna. 
Dobivali smo vprašanja, na katere smo 
morali odgovoriti. Vseh je bilo 21. Ob 
postankih na poti smo videli različne 
lepote in zanimivosti. Zelo lep je bil 
botanični vrt Julijana, kjer so cvetele 
nekatere zaščitene rože. Tu mi je bila 
najbolj všeč cvetoča orhideja, ki raste v 
naših hribih. Najbolj mi je bil všeč slap 
reke Soče in njena lepa barva. Dvakrat 
nas je pot peljala tudi čez viseči most 
preko mogočne reke smaragdne barve. 
V TNP-centru smo si ogledali infor-

macijski film, ki je prikazoval dolino 
Trento. Dobili smo tudi pastirsko ma-
lico »čompe s skuto«. Na koncu smo si 
privoščili tudi sladoled. 

Naša pot nazaj je bila spet dolga. 
Zopet smo prevozili petdeset ovinkov 
čez prelaz Vršič. Vendar je tokrat pot 
hitro minila. Na avtobusu smo si med 
vožnjo ogledali film, da nam je čas hi-
treje minil. 

Od vsega, kar sem ta dan videla in 
doživela, mi je bil najbolj všeč film, ki 
je prikazoval Trento. Zdi se mi, da je to 
zelo lepa dolina. 

 » Tadeja Žemva, 5. b

Kamišibaj v Vrtcu Gorje

Kamišibaj je umetnost pripovedo-
vanja zgodb ob slikah v malem lese-
nem odru (Jelena Sitar).

Strokovne delavke Vrtca Gorje smo 
v aprilu in maju obiskovale seminar, 
kjer smo se srečale z umetnostjo ka-
mišibaja. Vodilni slovenski kamišibaj-
karji: Jelena Sitar, Igor Cvetko in Jure 
Engelsberger so nas popeljali v čarobni 
svet japonske umetnosti. V preteklosti 
je kamišibajkar s kolesom prišel v kraj. 

Na kolesu je imel pritrjen butaj, mali 
leseni oder, pod katerim so bili predali 
s sladkarijami. Kamišibajkar je z udar-
cem na dve paličici oznanil svoj prihod, 
otroci so najprej za drobiž kupili slad-
karije, potem pa spremljali zgodbo. Ko 
je bila najbolj napeta, je kamišibajkar 
pripoved zaključil, da jo je prihodnjič 
spet lahko nadaljeval. Naši predavatelji 
so nam zaigrali veliko predstav, s ka-
terimi so nam predstavili različne tipe 

kamišibajev. Uprizorili so poezijo za 
otroke in odrasle, mnoge tradicionalne 
in moderne pravljice, predstavili me-
moare, slovenske ljudske pesmi, razna 
avtorska besedila. Pokazali so nam, da 
je v kamišibaj tehniki možno predstavi-
ti različne žanre in najrazličnejše vse-
bine. Zanimive so bile predstave, ki so 
jih zapeli, pri nekaterih so uporabili re-
kvizite, ki aktivirajo različna gledalčeva 
čutila. Omejitev tako rekoč ni. Ključna 
je dobra ideja in premišljen način li-
kovne upodobitve v kombinaciji s po-
dajanjem zgodbe. Izkazalo se je, da tudi 
pri kamišibaju velja načelo: Manj je 
več. Zgodba, ki je prenasičena z detajli, 
ne deluje tako učinkovito na gledalca 
kot izbrani poudarki, ki so uporabljeni 
v pravem trenutku in pravi meri.

Nekaj sodelavk se je že med letom 
odločilo za posredovanje različnih vse-
bin otrokom s pomočjo tehnike kami-
šibaja. Ob zaključku seminarja pa je 
vsaka izdelala svoj kamišibaj. Predsta-
ve smo zaigrale predavateljem, ki so jih 
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Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija  
v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavi-
lo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višje-
šolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in 
pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, vendar je pri-
java na razpis mogoča šele od 1. 7. 2022 dalje. 
Sprejem

Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na sple-
tnem portalu eVŠ, od 1. 7. 2022 do 16. 8. 2022. Študenti, 
ki bodo pravočasno oddali prošnjo za sprejem, bodo ob iz-
polnjevanju vseh pogojev uvrščeni na prvo prednostno listo. 
Prošnje za sprejem, vložene po 16. 8. 2022, bodo rešene v 
roku dveh mesecev. 
Podaljšanje bivanja

Študenti morajo oddati prošnjo za podaljšanje od 1. 7. do 
16. 8. 2022. Predlagamo, da študenti prošnjo za podaljšanje 
oddajo čim prej. Študenti, ki prošnje za podaljšanje bivanja 
ne bodo oddali do 16. 8. 2022, s 1. 10. 2022 ne bodo več izpol-
njevali pogojev za subvencionirano bivanje. 
Novosti v razpisu za subvencionirano bivanje v študijskem 
letu 2022/2023 so:  
• do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi 

študenti višjih strokovnih šol, 
• študenti lahko na letošnjem razpisu oddajo prošnjo za 

subvencionirano bivanje tudi po 16. 8. 2022, vendar le 

kot prošnjo za sprejem, in sicer če:
-      prošnje za sprejem za študijsko leto 2022/2023 še 

niso oddali,
-      prošnje za podaljšanje bivanja niso oddali do 16. 8. 

2022,
-      je bila prošnja za sprejem ali za podaljšanje zavrn-

jena ali zavržena in je prišlo do spremembe dejan-
skega stanja (sprememba dejanskega stanja pomeni 
izpolnjevanje vseh pogojev iz 12. čl. Pravilnika o 
subvencioniranju bivanja študentov), 

• pri obravnavi prošnje se upoštevajo dokazila za učni ali 
študijski uspeh, ki niso starejša od dveh študijskih let.   
Za dodatne  informacije in pomoč pri izpolnjevanju 

prijave je na razpolago Pisarna za študentske domove na 
telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času 
uradnih ur (uradne ure si lahko ogledate na: https://www.
stud-dom-lj.si/o-nas/organizacija-pravilniki-in-porocila/
kontakti-in-uradne-ure/) ali na elektronskem naslovu pi-
sarnazasd@stud-dom-lj.si. 

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim 
podpisom ter za vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju elek-
tronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontaktni center 
na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 22. ure med de-
lavniki), oziroma na e-naslov: ekc@gov.si.

 » Študentski dom Ljubljana

Taja Šorli osvojila 1. nagrado na likovnem natečaju Vtisi iz mojega kraja,  
na razstavi tudi izdelek Eve Polajnar

Z učenci 4. razreda smo se pri neobveznem izbirnem 
predmetu Umetnost udeležili državnega likovnega nate-
čaja Vtisi iz mojega kraja, ki ga je organizirala Narodna 
galerija v Ljubljani. Na njem je sodelovalo kar 723 likov-
nih izdelkov iz vseh koncev Slovenije. Strokovna žirija je v 

z očmi poznavalcev pogledali in zelo 
detajlno komentirali prav vsako ter 
nam podali konstruktivne pripombe in 
predloge z namenom, da svojo predsta-
vo še izboljšamo.

V juniju smo se odločile, da ob kon-
cu šolskega leta izpeljemo zaključno 

srečanje nekoliko drugače kot običaj-
no. Povabile smo vse otroke, ki obi-
skujejo naš vrtec, in njihove starše na 
srečanje, kjer so si lahko ogledali 13 
predstav in preživeli smo zanimivo in 
malo drugačno skupno popoldne. Ka-
mišibaj se je izkazal kot zelo primerna 

tehnika v pedagoškem delu. Svoje novo 
pridobljeno znanje bomo nadgrajeva-
le, iskale dodatne izrazne možnosti ter 
otroke razveseljevale z novimi pred-
stavami tudi v prihodnje.

 » Meta Šilc, pomočnica ravnateljice

ožji izbor uvrstila 15 del, izmed vseh pa je glavno nagrado 
prejela prav naša učenka Taja Šorli z motivom sejalca pod 
Obočnico!

Nagrade se je zelo razveselila, saj bo lahko pod vod-
stvom galerijskega likovnega pedagoga risala pred eno 
izmed galerijskih umetnin. Hkrati je oddelku učencev 
NUM prislužila skupinsko vstopnico za voden ogled po 
izbiri, svoji družini pa voden ogled s pogostitvijo! Enake 
nagrade se je razveselil tudi učitelj likovne umetnosti in 
mentor Primož Poklukar. 

Slovesna predstavitev natečaja in podelitev nagrad je 
potekala v soboto, 18. junija, na Poletno muzejsko noč v 
vhodni avli Narodne galerije. 

Tam si bo do konca avgusta 2022 moč ogledati izbra-
na dela likovnega natečaja. Razstavljenih je 35 najbolj-
ših likovnih del, dodatnih 55 izdelkov je predstavljenih 
v pomanjšanem formatu v obliki plakatnega kolaža. Med 
njimi bo razstavo krasilo še eno likovno delo naše učenke 
Eve Polajnar. 

Zadosten razlog, da si ob obisku Ljubljane vzamete ko-
šček za kulturo in ogled Narodne galerije?

 » Primož Poklukar
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Projekt NE ZAVRZI OBLEK – OHRANI PLANET v Vrtcu Gorje
V Vrtcu Gorje smo izvedli EKO-projekt NE ZAVR-

ZI OBLEK – OHRANI PLANET! Obravnava odgovorno 
ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: 
zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Projekt spod-
buja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, 
podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo. Pri-
speva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču od-
padkov.

Potek projekta:
• Odločili smo se, da bomo iz starih bombažnih majic 

izdelali sedežne blazine za otroke in kvačkano odejo, ki 
jo bomo uporabljali v knjižnem kotičku. 

• Starše sva povabili k zbiranju odsluženega tekstila in z 
veseljem so se odzvali.
Projekt Odeja prijateljstva:

• Alenka se je navdušila nad slikanico Prav posebna noč 
(M. Christina Butler). V zgodbici ježek izgubi svojo ode-
jico. Prijateljice živali mu priskočijo na pomoč in vsaka 
od njih prispeva svoj kos blaga za novo odejo.

• Bombažne majice sva narezali na poseben način, da so 
dobljene bombažne vrvice ostale v enem kosu. Povili sva 
jih v klobčiče, ki so nato čakali na Alenko in njeno veliko 
kvačko.

• Med počitkom otrok je pridno kvačkala odejo. Ko so 
otroci vstali, so vedno preverili, kakšne barve je upora-
bila Alenka in za koliko se je odeja povečala.

• Odejo uporabljamo kot simbol povezanosti in umirjen-
osti, saj le taki lahko kvalitetno poslušamo in doživljamo 
pravljični svet.

Projekt Odeja prijateljstva:
• Razmišljala sem, kaj bi lahko iz odsluženih bombažnih 

majic naredili otroci. Med brskanjem na medmrežju 
sem na YouTube kanalu naletela na posnetek izdelovan-
ja kopalniške preproge.

• Po hitrem izobraževanju na spletu sva z Alenko narezali 
trakove, jih napeli na primeren obroč in začelo se je 
zaresno delo. Otroci so trakove prepletali, jih spajali in 
izdelali zelo uporabne sedežne blazine za sedenje na 
tleh.

• Vsi ponosni smo se na koncu projekta tudi fotografirali.
 » Tatjana Skumavc, vzgojiteljica

MLADI

Mlekastični teden v vrtcu
Živimo v okolju, kjer je razširjena dejavnost kmetijstva. 

Otrokom je to domače, poznajo živali na kmetiji, v projektu 
Mlekastično pa smo to znanje še poglobili in nadgradili.

Obiskali smo bližnji kmetiji, sodelovali s kmeti in izdelo-
vali mlečne izdelke. 

Največ skupin je obiskalo kmetijo Repečnik. Otroci iz 
skupin Mravljice, Zvezdice in Sovice so tam spoznali sodo-
ben postopek molže mleka, ga poizkusili in nahranili krave.

Skupina Zvezdice si je pred obiskom ogledala še film-
ček o kmetiji. Spoznali so pot mleka od krave do trgovine, iz 
smetane izdelali maslo (medeno in drobnjakovo) ter narisa-
li kravo. V igralnici so "izvajali molžo". Napihnili so gumija-
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sto rokavico in v parih preizkusili ta izziv. Odveč je povedati, 
kako so se pri tem zabavali. Otroci iz skupine Sovice so na 
kmetiji nahranili živali, pobožali teličke, v igralnici pa izde-
lali kislo mleko. Za zdravo sadno malico so iz mleka in sad-
ja naredili smuti. Navdih so dobili v  knjigi Kaj lahko mleko 
postane?

Otroci najstarejše skupine Mravljice so na temo mleko, 
krava in kmetija prebrali veliko knjig, izdelovali, barvali Po-
barvanko na kmetiji, zidali iz tetrapakov ter si krave ogledali 
na bližnjem pašniku. Tudi oni so naredili maslo iz mleka.

Druga najstarejša skupina Sončki si je ogledala film o 
tem, kje in kako dobimo mleko. Znanje so utrjevali ob risan-
kah o Kravici Katki. Živali (krave, koze), ki dajejo mleko, so 
obiskali in nahranili tudi na bližnjih pašnikih. Obiskali so tr-
govino, kupili smetano in v igralnici naredili maslo ter zdrav 
mlečni napitek iz jagod.

Otroci iz skupine Metuljčki so obiskali kmetijo Pr`Dornk. 
Ogledali so si ročno in strojno molžo, na posnetku v vrtcu 
pa še robotsko. Nahranili so živali, spoznali kravjo družino 
in opisali razlike med njihovimi člani. Prebirali so knjige o 
kmetiji, kravah, o življenju na kmetiji, iz smetane in sadja pa 
naredili slasten, osvežujoč sladoled.

Tema domače, naravno in zdravo je vedno in povsod do-
brodošla. Če pa je povezana še z nečim zanimivim, pritegne 
marsikoga. Tako je ta projekt, vezan na živali in na nek način 
na dom, pritegnil tudi nas in naše otroke. Vsi smo se zabava-
li, spoznavali nove stvari, se združevali, sodelovali in preiz-
kušali v raznih izzivih. 

Hvala vsem strokovnim delavkam za dobro voljo, sodelo-
vanje, deljenje koristnih, zanimivih in uporabnih informa-
cij, lastnikom kmetij za dobrodošlico in sodelovanje ter za 
znanje, ki so nam ga dali.

Z veseljem in pričakovanjem lahko samo še rečemo: "Se 
vidimo naslednje leto. Hvala."

 » Maja Ratek, vzgojiteljica v Vrtcu Gorje

Prvoobhajanci 2022
V nedeljo, 22. maja, je prvič prejelo najsvetejši zakra-

ment Kristusovega telesa šest deklet in šest fantov 3. razre-
da: Filip Eman, Patrik Jakopič, Aljaž Jakopič Stojc, Maša 
Jan, Nina Jan, Jure Marič, Neja Marič, Katja Poklukar, Miha 
Poklukar, Primož Poklukar, Livija Stržinar in Alja Žvan. Na 
prejem prvega svetega obhajila jih je celo leto pripravljal g. 
župnik, dve leti prej pa katehetinja. Pred praznikom so otro-
ci opravili prvo sveto spoved, da so bili na prejem Jezusa v 
srce kar najboljše pripravljeni. Tudi starši so sodelovali pri 
pripravi. Pred samimi obredom so lepo počistili okolico in 
okrasili cerkev.  Jezus, Dobri pastir, naj otroke in njihove 
družine vedno blagoslavlja, jim daje veselje, mir in pomoč. 

 » Župnija Gorje

Zborovski BUM

Pred to glasbeno prireditvijo smo imeli vaje ob torkih, 
bližje tej prireditvi pa še ob ponedeljkih. Neko soboto smo 
imeli tako dolgo vaje, da smo dobili v šoli celo kosilo, zele-
njavno juho in palačinke. Učiteljica Melita nam je povedala, 

da bomo imeli Zborovski BUM v četrtek, 26. maja, ob 18. 00 
uri pod Ribensko goro. Tam bomo skupaj nastopili še z dru-
gimi zbori iz okoliških osnovnih šol.

Tisti dan smo se zbrali ob 15. uri. Učiteljica Tina nas je 
prišla iskat v razred in odšli smo na avtobus. Pripeljali smo 
se v Ribno in odšli do naše mize, kjer sta nas čakala sendvič 
in voda. Po nekaj minutah se je začela generalka. Zapeli smo 
devet pesmic, nekatere so bile dolge, nekatere kratke. Po ge-
neralski smo pojedli sendvič in popili vodo. Potem smo se 
malo poigrali. Kmalu se je začel nastop, ki je bil dolg eno uro. 
Začeli smo s himno Republike Slovenije, potem so sledile 
pesmice: Lepa je dežela naša, Črke čutne abecede, Sončna, 
Čarobna roža domovine, Nič ni bolj našega, za konec pa še 
Dan ljubezni in Zemlja pleše. Gledat in poslušat so nas pri-
šli še drugi, ne samo starši. Mene, Mio, so prišli gledat teta, 
mamica, moja sestrica in bratranec Aljaž. Na koncu smo do-
bili velik aplavz. Vsi smo bili veseli. Nato smo odšli domov, 
nekateri z avtobusom, nekateri s starši. To je bil zelo dober 
nastop, kjer sem se zelo zelo zabavala.

 » Patrik Jakopič, Mia Benedik, 3. razred
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Mladi planinci na planinskih pohodih v maju  

7.5.2022 S TNP –jem NA BUČENICO 
IN MENGORE 

Vsako leto v program izletov za 
mlade planince uvrstimo izlet z vla-
kom in pohod.

Vsi se takega druženja zelo veseli-
mo, saj vlak ni naše vsakdanje prevo-
zno sredstvo. Železniška proga Jeseni-
ce – Nova Gorica je slikovita, zanimiva 
in potnikom privlačna. Vedno znova se 
čudimo graditeljem, ki so pred več kot 
sto leti zgradili predore in mostove, 
tako zelo zahtevne viadukte in speljali 
progo.

V soboto, 7. maja 2022 smo se ob 
8.30 zbrali na železniški postaji Bled 
– Jezero. Nato smo se z avtobusom 
(dela na progi) odpeljali do Bohinjska 
Bistrice, tam sedli na vlak in na Mostu 
na Soči izstopili. Tu nas je pričakala 
uslužbenka  TNP - ja Marjeta Albinini. 
Odpravili smo se k umetnemu jezeru v 
Mostu na Soči, se skozi vas Modrejce 
povzpeli do gozda in po lepo speljani 
poti do vrha Bučenice (498 m). Pot, po 
kateri smo hodili, se imenuje Pot miru. 
Na tem področju je še mnogo ostankov 
iz 1. sv. vojne. Pod seboj smo v daljavi 
videli mesto Tolmin, reki Sočo in Tol-

Šmarnice
Tudi letos je šmarnice obiskova-

lo lepo število otrok, tudi čez 60. Vsak 
dan v maju so z veseljem prihajali k sv. 
maši in namesto pridige prisluhnili 
šmarničnemu branju Marija ima rada 
vse otroke. Avtorica Špela Pahor je la-
iška misijonarka in deluje v sirotišnici 
v Etiopiji. Za vsak dan šmarnic je opi-
sala svojo zgodbo, ki jih je doživela v 

misijonski deželi. Otrokom je bilo všeč 
tudi, ker so se po šmarnicah večkrat 
posladkali s sladoledom ali drugimi 
dobrotami. »Najboljša pa je bila igra po 
šmarnicah« povedo. Tudi, če kakšen 
dan res nisi uspel do šmarnic, se je še 
vedno splačalo priti vsaj na igro potem. 

Ob zaključku je g. župnik vsako dru-
žino otrok, ki so prihajali k šmarnicam, 

nagradil z družinsko igro. Najpriza-
devnejši so sodelovali tudi v žrebanju. 
Nagrajenci so dobili zanimive knjige. 
Tako smo veselo zaključili mesec maj, 
ki ga otroci še posebej ohranijo v spo-
minu in srcih. Naj jih Marija še naprej 
spremlja na poteh življenja.

 » Župnija Gorje

minko ter njuno sotočje. Sivi oblaki so 
nam zakrivali višje vrhove, a smo bili 
vseeno zelo zadovoljni. Po malici in 
kratkem postanku smo pot nadaljevali 
skozi gozd do Mengore. Na višini 452 
m stoji cerkev bogata s poslikavami 
Toneta Kralja in mozaiki patra Marka 
Ivana Rupnika. Notranjosti stavbe žal 
nismo videli. V dolino smo se spustili 
mimo nekdanje mengorske kmetije, ki 
je v ruševinah in ob poti zrli v neverje-
tne ostanke iz 1. sv. vojne. Vrnili smo se 
v Most na Soči, se posladkali z okusnim 
sladoledom, odšli na železniško posta-
jo in se z vlakom odpeljali na Gorenj-
sko.

Naš izlet je bil zanimiv, saj se z vla-
kom ne vozimo prav pogosto.

21.5.2022 – POHOD DO KOČE NA 
GOLICI

Meseca maja je za pohodnike zelo 
privlačna Golica, 1835 m visoka gora v 
Karavankah. Njena pobočja so bogato 
posejana z narcisami, pa tudi drugega 
alpskega cvetja je v izobilju. 

Od spodnje postaje žičnice na Špa-
nov vrh smo po cesti šli do gozdička, 
kjer je vhod v Korlnov rov, ohranjen s 

časa kopanje rude po okoliških hribih. 
Z zanimanjem smo na informativnih 
tablah prebrali o rudarjenju v teh kra-
jih. Otroci so z veseljem prisluhnili 
zgodbi o narcisah. Izvedeli so, da so te 
cvetlice dobile ime zaradi čebel. Ljud-
ska pripovedka pravi, da je Bog nekoč 
ključavnice posvaril, naj ob nedeljah 
in praznikih ne nabirajo medu. Čebele  
ga niso ubogale. Zato jih je »zaključil«  
ali zaklenil. Rastlinam je v stebelcu 
pod cvetom ustvaril bunčico, ki je soku 
zaprla dohod v cvet in tako čebelam 
preprečil pot do medu. Ljudsko ime za 
narciso je ključavnica. 

Pot nas je vodila skozi gozd do trav-
natih pobočij Golice. Z vsakim kora-
kom se nam je odpiral čudovit pogled 
po okolici. Vse do Triglava. Pri koči na 
Golici (1582 m) smo imeli daljši posta-
nek za malico. Občudovali smo okolico, 
narcise in drugo rastje. 

V dolino smo se vrnili polni novih 
spoznanj. 

Za varno hojo sva poskrbeli men-
torici in planinski vodnici Jerca Šolar 
Rihtar in Francka Jensterle.

 » Mentorica: Francka Jensterle



Gorjanc

19

MLADI,

Prigode 3. razreda
Ob koncu tretjega razreda so imeli 

učenci in učenke dva zanimiva dneva 
dejavnosti. Ogledali so si letališče Jo-
žeta Pučnika Ljubljana in Blejski grad. 

Za ogled letališča se zahvaljujemo 
ge. Jani Tišler iz družbe Fraport za 
vodenje in organizacijo. Blejski grad 
smo si ogledali brezplačno, zato se za-
hvaljujemo g. Matjažu Završniku, di-
rektorju Zavoda za kulturo Bled. Velik 
HVALA pa tudi družini Benedik Urevc 
za sladko presenečenje na koncu kul-
turnega dne.

 » M. G.
Na letališču

V četrtek smo se zbrali pred šolo. 
Nato nas je avtobus odpeljal na leta-
lišče Brnik. Tam nas je čakala stevar-
desa, ki nam je razkazala letališče in 
letališke prostore, kjer so lahko samo 
zaposleni. Videli smo tudi gasilce in 
policiste. Pri policistih smo lahko nosi-
li njihovo opremo. Na koncu se je pred-
stavnik razreda zahvalil stevardesi. Po-
tem smo se odpeljali proti Gorjam.

 » Miha Poklukar, 3. razred
Blejski grad

Zjutraj smo se zbrali v razredu. 
Vzeli smo malico in učni list, ki smo 
ga pripeli na podložko. Čez nekaj časa 
smo začeli hoditi proti Bledu. Vmes 
smo se enkrat ustavili, da smo lahko 
popili nekaj pijače. Pred Blejskim gra-
dom smo se ustavili in pojedli malico. 
Med malico nam je učiteljica razkrila 
eno od presenečenj, da si bomo v gradu 
ogledali srednjeveško predstavo. 

Ko smo pojedli malico, smo v roke 
prijeli podložko z učnim listom in pisa-
lo. Ko smo prišli v grad, smo si najprej 
ogledali dvižni most. Po strmi tlakova-
ni poti smo prišli do obrambnega zidu. 
Bil je res visok, zato sem se malo ustra-
šila. Pod obrambnim zidom je gospod 
ročno izdeloval papir. Odšli smo naprej 
do spodnjega dvorišča. Tam je stal vo-
dnjak, ki je bil zelo star. Tu smo rešili 
že eno stran učnega lista. Po strmih 
stopnicah smo odšli tudi na zgornje 
dvorišče. Od tam je bil zelo lep razgled 
na Blejsko jezero. Na učnem listu je pi-
salo, naj poslušamo pripovedko o Blej-
skem jezeru. Učiteljica nam je prebrala 
pripovedko, ki je bila napisana v knjigi. 
Potem nam je še povedala, da je to knji-
go napisala naša šolska knjižničarka in 
učiteljica Biserka Lazar. Po pripovedki 
smo odšli v muzej. Bilo je zelo zani-
mivo. Ogledali smo si različne stvari. 
Končno je prišla na vrsto predstava. 
Najprej so malo plesali in povabili so 
tudi naši učiteljici, da sta plesali z nji-

mi. Zaplesali so tudi z lončki. Po plesu 
so nam pokazali, kako so se včasih bo-
jevali. Po koncu predstave smo odšli iz 
gradu. Pred gradom pa so stale tudi za-
nimive grajske igre. Malo smo se igrali, 
potem pa nas je čakalo še zadnje pre-

senečenje. V gostilno naše sošolke Mie 
smo šli na sladoled. 

Ko smo pojedli, nas je prišel iskat 
avtobus. Odpeljal nas je nazaj v šolo. 
Preživela sem super grajski dan.

 » Neca Dolžan, 3. razred
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100 milj Nika Goloba  

Niko Golob s Poljšice je na »empe-
ror« ultra maratonski razdalji 170 km v 
Vipavi s 7700 višinskimi metri dosegel 
odlično absolutno 3. mesto z zavidlji-
vim časom 23 ur 58 min.  

Start je bil 6. maja ob 15h na trgu v 
rimskem mestnem obzidju v Ajdovšči-
ni. Pot je pretežno peljala čez gorska 
pobočja in hribe lepe Vipavske doline 

Kolesarjenje v Radovno
16. junija smo se učenci 5. a in 5. b 

razreda odpravili na naravoslovni dan 
v dolino Radovne. Naravoslovnemu 
dnevu je bilo naslov Kolesa nazaj – ko-
lesa naprej. S kolesi smo se odpravili 
do Pocarjeve domačije. Peljali smo se 
po poti, ki sta jo pred več kot desetimi 
leti v okviru Turističnega podmlad-

iz Ajdovščine na Predmejo, Golake, 
Čaven, Kucelj, Vitovlje, Sveto Goro, 
v Solkan in Novo Gorico, nato čez trg 
Evrope preko Stare Gorice na goriški 
grad čez Panovec do Renč na Cerje, 
Trstelj, Preserje, Erzelj, Lože, Socerb 
v Podnanos, kjer se začne kalvarija in 
strmi vzpon na Nanos do oddajnika ter 
nato spust proti cilju, ki je bil v Vipavi.

Kljub celonočnemu rahlemu ro-
senju in mrzli burji na vrhu Nanosa je 
Niko Golob na cilj prispel brez poškodb 
in zadovoljen. Zahvaljuje se vsem, ki so 
ga na poti spremljali in ga motivirali na 
kakršenkoli način.

 » Karmen Kompara

ka OŠ Gorje zasnovali učiteljici Petra 
Lukan in Janja Geltar. Ogledali smo si 
naravno in kulturno dediščino v dolini 
reke Radovne. Med drugimi smo videli 
tudi enega izmed izvirov reke Radov-
ne, imenovan Lipnik, Ta debev kamen, 
Napoleonov kamen, spomenik požgani 
Radovni,  jezero Kreda, Psnakovo žago 

in mlin, Pocarjevo domačijo, grbinaste 
travnike in Gogalovo lipo. Izvedeli smo 
tudi, da je reka Radovna bogat vodni 
vir za naš domači kraj in bližnjo okoli-
co. Pot je bila za nekatere zelo naporna, 
meni pa je bila všeč. 

 » Ema Žemva, 5. b
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Miroslav Cerar st., častni član ŠD Gorje
ŠD Gorje je na svečanem do-

godku v Kristalni palači v Ljubljani 
olimpioniku Miroslavu Cerarju st. 
podelilo naziv častni član ŠD Gorje. 
Pred mnogimi leti, na začetku svoje 
tekmovalne kariere, je tudi nasto-
pal na “Sokolskih zletih” v Gorjah. 
V času aktivne kariere je v gimna-
stiki dosegel vse, kar se da, bil sve-
tovna zvezda in tudi človek z veliko 

začetnico, kar je ohranil še v pozni 
starosti. Z zanimanjem smo prisluh-
nili mnogim odličnim športnim in ži-
vljenjskim nasvetom. V veliko čast in 
privilegij si štejemo, da nam je name-
nil svoj čas in pozornost. Upamo, da se 
bodo prisotni otroci, mladi gorjanski 
svizci, vsaj čez nekaj časa zavedali, v 
kakšni družbi so bili.

 » Nenad Pilipovič
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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.

kamnoseštvo

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

www.kamnosestvo-vurnik.si

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

preverite ponudbo na:

Državno prvenstvo v vzponu
16. in 17. julija bodo v Gorjah in na Pokljuki zopet vsi naj-

boljši kolesarji, razen redkih izjem,  ki se bodo takrat borili 
za zmago na dirki po Franciji.

Kolesarski klub Gorje in Kolesarski klub Bled v omenje-
nem vikendu organizirata kar štiri dirke. V soboto, 16. julija, 
ob 9.30 Kolesarski klub Bled v biatlonskem centru na Ru-
dnem polju organizira 49. mednarodno kolesarsko dirko za 
Pokal Bleda in Pokal Slovenije.

V soboto, 16. julija, ob 14. uri Kolesarski klub Gorje v bia-
tlonskem centru na Rudnem polju organizira za vse katego-
rije 8. mednarodno kolesarsko dirko za VN Občine Gorje in 
Pokal Slovenije.

V nedeljo, 17. julija, ob 11.30 KK Gorje in KK Bled organi-
zirata državno prvenstvo v vzponu za leto 2022 na progi Zg. 
Gorje–Rudno polje.

Prvenstvo bo za kategorije od mlajših in starejših mla-
dincev in mladink do članov in članic elite/U23.

V nedeljo ob 11.40 KK Gorje organizira 5. množičen 
vzpon na Pokljuko. V sklopu tega vzpona bodo imeli amater-
ji, masters in ženske tudi tekmo za pokal Slovenije in držav-
no prvenstvo v vzponu za leto 2022.

Množičnega vzpona se lahko udeležijo tudi vsi neregi-
strirani in rekreativni kolesarji od dečkov in deklic naprej.

 » Marjan  Knaflič, KK Gorje in KK Bled 

GORJANC
GLASILO OBČINE GORJE
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Rutininipoletnipoletni
programiprogrami

25. - 29. 7. Razigrana poletna šola 
20 ur tujega jezika & kopanje

8. - 12. 8. Poletna šola s projektom 

20 ur tujega jezika & družabne, športne, adrenalinske

aktivnosti

22. - 26. 8. Priprave na novo šolsko leto 

15 ur angleščine oz. drugega šolskega predmeta

Zabavno učenje tujihZabavno učenje tujih
jezikov, družabnejezikov, družabne

aktivnostiaktivnosti   

Za otroke 
od 5. do 
15. leta

www.rutina.si/
poletni-programi/

031 526 854

25. - 29. 7.
8. - 12. 8.

22. - 26. 8.  

Programi:

Prijave že
potekajo

Pridruži se
nam tudi

ti!

NOVO!
UREDIMO VSE POTREBNO ZA POGREB 

TUDI V OBČINAH GORJE IN BLED!

Uredimo vso potrebno dokumentacijo. 
Organiziramo prevoz pokojnika. 

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

Organiziramo pogrebno slovesnost. 

Na voljo smo vam 24 ur na dan!

T: 041/ 963 - 031     

W: www.pogrebnasluzba-zvoncek.com

POGREBNA SLUŽBA 

ZVONČEK
POGREBNA SLUŽBA 
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*Kuponi se ne seštevajo. Gorje

KUPON JUNIJ IN JULIJ 
2022

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 SVEŽE MESO

*Kuponi se ne seštevajo. Gorje
Kupon velja v juniju in juliju 2022    //    Za kupce MCL parkiranje brezplačno
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KOLEDAR PRIREDITEV
• SLOVESNOST OB OBČINSKEM IN 

DRŽAVNEM PRAZNIKU S PODELITVIJO 
OBČINSKIH PRIZNANJ  
v petek, 24. junija ob 19. uri v prireditvenem 
šotoru za Gorjanskim domom 
Občinska proslava v organizaciji Kulturnega 
društva Gorje

• SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV in 
PRAZNOVANJE 115. letnice Godbe Gorje 
v petek, soboto in nedeljo, 24., 25. in 26. 
junija 2022

Petek, 24. junij 
-      20.00 nastop Godbe Gorje 
-      20.30 veselica z zasedbo Duo Benk
Sobota, 25. junij
-     14.45 nastopi godb po naseljih Laze, Zatrnik, 

Krnica, Mevkuž, Poljšica, Spodnje Gorje, 
Podhom in Zasip

-     17.00 začetek parade na relaciji Krnica – 
Zgornje Gorje (prireditveni šotor)

-     17.45 slovesnost ob zaključku parade
-     18.15 skupni nastop godb

-     18.30 veselica s skupino Zvita feltna
Nedelja, 26. junij
-      11.00 maša v prireditvenem šotoru
-      12.00 slavnostni koncert Godbe Gorje
-      14.00 veselica s skupino Gorenjski kvintet

• TRADICIONALNI POHOD NA OBRANCO 
z ogledom SNEŽNE JAME v organizaciji 
Jamarskega društva Simon Zima Gorje 
v soboto, 2. julija; zbor ob 08. uri na balinišču v 
R´čici 
Priporoča se ustrezna pohodniška oprema.

• KOLESARSKI DOGODKI v organizaciji KK 
Bled in KK Gorje 
- v soboto, 17. julija 

48. Pokal Bleda za amaterje in masters  
kategorije v okviru OMR
8. VN Občine Gorje za vse kategorije v okviru 
OCK   

- v nedeljo, 18. julija 
4. Vzpon iz Gorij na Pokljuko za vse kategorije 
in rekreativce

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do  
150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: 
od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. 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

NOVI
PEUGEOT
308 SW

IZJEMEN
Tehnološko napredni i-Cockpit

Modularnost in izjemna prostornost
Bencin, dizel in priključni hibrid

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60
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